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إعالم.. وصدى

مقال

عالم  عالم القت�سادي يف اململكة يكت�سف اأنه يعيد ابتكار نف�سه، فبعد اأن كان هذا الإ من يتاأمل يف الإ

مغيًبا عن الذهنية ال�سعبية، وكان حكًرا على النخبة، اأو املتخ�س�سني ‚ح اليوم وا�ستطاع الدخول اإىل كل 

حداث و�ساهم يف اإزالة الغمو�س الذي كان يحيط بالعملية القت�سادية. ر الأ qبيت وب�سط املفاهيم وف�س

نرتنت، �ساعده يف Pلك  عالم القت�سادي اأن يجدد اأ�ساليبه ومفاهيمه يف ع�سر العوملة والإ وا�ستطاع الإ

وجوده يف اأكرب اقت�ساد عربي يتمتع بالديناميكية، والتطور النوعي الذي فر�سته �سيا�سات تنويع م�سادر 

�سالحات القت�سادية التي تعي�سها البالد خالل ال�سنوات املا�سية. الدخل، وت�سجيع ال�ستثمار، والإ

موؤخًرا،  جيدة  خطوات  عالم  الإ هذا  خطا  املتخ�س�سة،  الكوادر  وقلة  ال�سعيفة،  بالبدايات  ومقارنة 

عالمي ال�سعودي الذي لعب  ولعب دوًرا يف مراحل حرجة يف التاريï ال�سعودي القريب كجزء من الهيكل الإ

عالم املتخ�س�س ليكون خطوة نوعية جديدة افتقدناها  عالمي العربي، وجاء الإ دوًرا بارًزا يف امل�سرح الإ

لفرتة من الزمن.

�سدقاء عن عدم وجود اأبواب ومواد غري اقت�سادية يف ‹لة تداول، ولهم  وي�ساأل بع�س القراء والأ

عالم  اليوم الفار�س اجلديد لالإ عالم القت�سادي حتديًدا يعترب  اإن الإ اأقول بعد �سكرهم على توا�سلهم 

عالمية واأكرب �سوق اإعالمي يف املنطقة  ال�سعودي، واإPا عرفنا اأن ال�سعودية تعد اأكرب �سوق للمنتجات الإ

عالم ال�سيا�سي، والريا�سي، والثقايف  )اأكرث من مليار ريال �سنوًيا(، فاإن هذه ال�سوق مترحلت تاريخًيا بني الإ

عالمي. كرب يف بدايات املنجز الإ حيث حظوا على التوايل بالهتمام الأ

عالم القت�سادي عرب ‹لة ت�سدر  فاأوًل هو الرغبة يف التخ�س�س، وKانًيا هو الرغبة يف تطوير الإ

من جهة اقت�سادية تتخ�س�س يف ال�ستثمار، ويف اأ�سواق املال التي تعترب املوؤ�سر الرئي�سي لال�ستدلل على 

حالة القت�ساد العامة وقطاعاته املختلفة.

ولعل ما هو غري اقت�سادي ياأتي بطريقة غري مبا�سرة يف Kنايا ما هو اقت�سادي، فاحلديث عن ظاهرة 

 ،ïمالية، اأو و�سع اقت�سادي، اأو عن ق�سية ا�ستثمارية، ين�سحب احلديث معه اأحياًنا عن املجتمع، والتاري

والثقافة، واإPا كان تركيزنا على القت�ساد وال�ستثمار فهذا ل يعني، ولن يعني تفادي اأي ‹الت اأخرى 

رقام واملوؤ�سرات. لها عالقة مبا نتحدث عنه، اأو الرتكيز فقط على الأ

يتوا�سل ال�سعي الدوؤوب معكم وبكم لالرتقاء باملحتوى عدًدا بعد اآخر، ويتواكب الر�سد والتحليل مع 

على  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  ‹لة  وتاأخذ  املختلفة،  واأ�سواقه  ال�سعودي  القت�ساد  تطورات 

فكار النا�س وتطلعاتهم القت�سادية. عاتقها دوًما اأن يكون بني دفتي هذه املجلة �سدى دائم لأ
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يعد نظام املقا�صة البنكية من الركائز امل�صرفية العاملية الهامة التي 

�صراف على عمليات املقا�صة  يكفلها البنك املركزي يف الدولة، حيث يقوم بالإ

بني البنوك وتتم يف هذه الغرفة ت�صفية ال�صيكات التي تتلقاها البنوك من 

بت�صوية  والقيام  خرى  الأ البنوك  من  حل�صابهم  حت�صيلها  بق�صد  عمالئها 

بني  دفاتره  على  احل�صاب  نقل  بطريق  العملية  هذه  عن  املتخلفة  ر�صدة  الأ

ح�صابات البنوك.

28

ول على اأهمية  �صدد امل�صاركون يف ختام اأعمال منتدى جدة التجاري الأ

ت�صافر جهود القطاعني احلكومي واخلا�ش ملحاربة الغ�ش التجاري وحماية 

امل�صتهلك يف ظل وجود اأكرث من 80 يف املائة من العالمات التجارية املقلدة.  12
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

رسـالـتـنـا:
المتخصص  لإلعالم  شركة  أول  نحن 
السعودية  العربية  المملكة  ف��ي 
الريادة عربيًا من خالل  نسعى لتحقيق 
ومنتجات  متكاملة  ح��ل��ول  تقديم 
بمصداقية  ومتميزة  هادفة  إعالمية 
عمالئنا  احتياجات  تلبي  عالية  ومهنية 

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

اآلراء المنشورة في المجلة التعبر بالضرورة عن رأي تداول 
وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية

ص.ب 67156 الرياض 65511
هاتف :  4197333 فاكس: 4192640

www.rawnaa.com

مل يعرف العامل �صكل النقود حتى ظهرت م�صاوئ نظام املقاي�صة )تبادل 

�صباع الرغبات، فظهرت اأول اأ�صكال النقود يف �صكل �صلع  املنتجات( كو�صيلٍة لإ

ولقد  التبادل.  عملية  يف  كو�صيط  ا�صتخدامها  على  ن�صان  الإ تعارف  مقبولة 

ا�صتخدم اأنواًعا ل ح�صر لها من �صلع كو�صيط للقيمة ومقيا�ش لها، فا�صتخدم 

فيال كنقود،  غريق املا�صية كنقود، وتعارف اأهل �صيالن على ا�صتخدام الأ الإ

وا�صتخدم الهنود احلمر التبغ، بينما كانت نقود اأهل ال�صني هي ال�صكاكني.

22

الناشر

العدد الذي بني اأيديكم من »تداول« يت�صمن العديد من املحاور املهمة، 

من بينها على �صبيل املثال ل احل�صر احلديث عن تقنيات »تداول« اجلديدة  

تعترب  حيث  املالية،  ال�صوق  تطوير  مراحل  تواكب  نوعية  نقلة  باعتبارها 

التقنيات  اأكرث  من  »ت��داول«  املالية  ال�صوق  �صركة  ت�صتخدمها  التي  التقنيات 

القادرة على التعامل مع واقع احلياة القت�صادية املتنامي يف اململكة واملواكب 

للتطورات التقنية عاملًيا، وهو ما اأكده عدد من املحللني واملتابعني واملتعاملني 

�صهم وال�صندات ال�صعودية حول قدرة اأنظمة »تداول« على التكيف  يف �صوق الأ

�صواق املالية يف ال�صعودية.  مع اأي تطور ت�صهدها الأ

نتاج  الإ هبوط  حول  الدويل  للبنك  جديًدا  حتلياًل  ا  اأي�صً العدد  يت�صمن 

العاملي بن�صبة 2.9% والتجارة العاملية هبطت بن�صبة 10%، وما �صاحبه من 

هبوط تدفقات راأ�ش املال من القطاع اخلا�ش،  ومع دخول العامل حقبة تباطوؤ 

الالزم  النطاق  الوا�صع  النهج  ا�صتطالع  يجب  القت�صادي،  النمو  وا�صح يف 

ل�صق الطريق اإىل النتعا�ش العاملي. 

ول الذي يعد  ويف هذا العدد ن�صلط ال�صوء على منتدى جدة التجاري الأ

اأول منتدى جتاري وطني على م�صتوى اململكة، ومت خالله مناق�صة احلاجة 

القائمة ملا يقدر بنحو 300 مليار ريال لتمويل م�صاريع قائمة حالًيا هذا العام، 

واأكرث من خم�صة تريليونات ريال لتمويل م�صاريع للتنمية يف القطاعني العام 

واخلا�ش يف ال�صنوات القليلة املقبلة، والذي يعك�ش مكانة اململكة وثقلها يف 

املنظومة القت�صادية الدولية بعد دخولها اإىل منظمة التجارة العاملية.
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250 ألف ريال غرامات مالية على »تبوك للتنمية« 
و»بنك البالد« و»شركة البالد لالستثمار«

غرامة  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  هيئة  فر�صت 

الزراعية  للتنمية  تبوك  �صركة  على  مالية 

ري��ال  األ��ف  خم�صني   )50،000( باإجمايل 

)ب(  الفقرة  باأحكام  تقيدها  لعدم  وذل��ك 

الت�صجيل  ق��واع��د  م��ن   )26( امل����ادة  م��ن 

دراج التي تق�صي بتزويد الهيئة بالقوائم  والإ

اعتمادها  فور   2008 لعام  ال�صنوية  املالية 

تقيدها  لعدم  وكذلك  دارة،  الإ جمل�ش  من 

من   )45( امل��ادة  من  )ج(  الفقرة  باأحكام 

نظام ال�صوق املالية والفقرة )ج( من املادة 

وذلك  دراج  والإ الت�صجيل  قواعد  من   )26(

ف�صائها ون�صر قوائمها املالية ال�صنوية لعام  لإ

2008 يف اإحدى ال�صحف املحلية قبل تزويد 

الهيئة بها. 

على  مالية  غرامة  الهيئة  فر�صت  كما 

األ��ف  مئة   100،000( ق��دره��ا  ال��ب��الد  بنك 

ب��ق��رار جمل�ش  تقيده  ل��ع��دم  وذل���ك  ري���ال( 

الهيئة رقم )2005-83-1( وتاريخ 6/28/ 

اأعمال  2005م، وذلك ل�صتمراره يف تقدمي 

وراق املالية. الأ

على  مالية  غ��رام��ات  الهيئة  وفر�صت 

�صركة البالد لال�صتثمار باإجمايل 100،000  

مئة األف ريال لرتكابها عدًدا من املخالفات 

�صخا�ش املرخ�ش لهم. حكام لئحة الأ لأ

الترخيص لـ »فينشر 
كابيتال« لتقديم خدمات 

أعمال األوراق المالية
املالية  ال�����ص��وق  هيئة  جمل�ش  اأ���ص��در 

ال���ث���الث���اء 1430/06/23ه��������������، امل���واف���ق 

الرتخي�ش  على  موافقته  2009/06/16م، 

ل�صركة فين�صر كابيتال ال�صتثمارية ال�صعودية 

دارة، والرتتيب، وتقدمي  ملمار�صة اأن�صطة الإ

وراق املالية. امل�صورة، واحلفظ يف الأ

طرح صكوك للشركة 
 السعودية للكهرباء
في السوق المحلية
اأعلنت هيئة ال�صوق املالية عن 

ال�صعودية  لل�صركة  �صكوك  ط��رح 

ل��ل��ك��ه��رب��اء خ�����الل ال����ف����رتة م��ن 

1430/6/20ه������� امل���واف���ق6/13/

1430/7/5ه� املوافق  اإىل  2009م 

2009/6/28م. 

طرح أسهم بتروكيم والمواساة 
لالكتتاب العام

اأع��ل��ن��ت هيئة ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة ع��ن ط��رح 

ال��ع��ام  ل��الك��ت��ت��اب  ���ص��ه��م   240،000،000

الوطنية  ال�صركة  اأ�صهم  )50  %  (    م��ن  متثل 

�صيخ�ص�ش  )ب��رتوك��ي��م(،  للبرتوكيماويات 

80،000،000 �صهًما للموؤ�ص�صة العامة للتقاعد 

العامة  للموؤ�ص�صة  �صهًما   80،000،000 و 

اأ�صهم  طرح  و�صيتم  الجتماعية،  للتاأمينات 

الواحد  لل�صهم  ري��الت   )10( ب�صعر  ال�صركة 

خ��الل ال��ف��رتة م��ن 1430/7/25ه������� امل��واف��ق 

املوافق  1430/8/2ه�����  اإىل  2009/7/18م 

2009/7/24م.

املالية عن طرح  ال�صوق  هيئة  اأعلنت  كما 

متثل  ال��ع��ام  ل��الك��ت��ت��اب  �صهم   7،500،000  

للخدمات  املوا�صاة  �صركة  اأ�صهم  )30  %  (    من 

لل�صناديق  منها  ج��زء  و�صيخ�ص�ش  الطبية 

�صخا�ش املرخ�ش لهم. ال�صتثمارية والأ

و�صيتم طرح اأ�صهم ال�صركة خالل الفرتة 

2009/8/15م  املوافق  1430/8/24ه����  من 

1430/8/30ه����� امل���واف���ق2009/8/21م  اإىل 

وامر. وذلك بعد اإمتام عملية بناء �صجل الأ
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طرح أسهم 3 شركات تأمين 
لالكتتاب العام

وافقت هيئة ال�صوق املالية على طرح ثالث �صركات تاأمني لالكتتاب 

العام ح�صب التايل:

التعاوين براأ�ش مال 130،000،000 ريال،  لل�تاأمني   - �صركة بروج 

و�صيتم طرح 5،200،000 �صهم لالكتتاب العام متثل )40%( من اأ�صهم 

ال�صركة.

 200،000،000 مال  براأ�ش  التعاوين  للتاأمني  العاملية  ال�صركة   –
ريال، و�صيتم ط��رح6،000،000 �صهم لالكتتاب العام متثل )30%( من 

اأ�صهم ال�صركة.

مال  ب��راأ���ش  ال��ت��ع��اوين  للتاأمني  ال��ع��ام��ة  اخلليجية  ال�صركة   –
لالكتتاب  �صهم   8،000،000 ط��رح  و�صيتم  ري���ال،   200،000،000

ال�صركات  جميع  طرح  و�صيتم  ال�صركة.  اأ�صهم  من   )%40( متثل  العام 

دار األركان للتطوير العقاري تزيد رأس 
مالها إلى 10.800 مليار ريال

على  املالية  ال�صوق  هيئة  وافقت 

للتطوير  رك����ان  الأ دار  �صركة  طلب 

العقاري  زيادة راأ�ش مالها من 7،200 

ريال  مليار   10،800 اإىل  ريال  مليار 

كل  مقابل  جماين  �صهم  مبنح  وذلك 

امل�صاهمون  ميلكهما  قائمني  �صهمني 

بنهاية  امل�صاهمني  ب�صجل  املقيدون 

العامة  اجلمعية  انعقاد  ي��وم  ت��داول 

ت�صديد  يتم  اأن  على  ال��ع��ادي��ة،  غ��ر 

قيمة الزيادة يف راأ�ش املال عن طريق 

من  ري��ال  مليار   3،350 مبلغ  حتويل 

وحتويل  النظامي  الح��ت��ي��اط��ي  بند 

من  �صعودي  ري��ال  مليون   250 مبلغ 

زيادة  وبالتايل  املبقاة،  رب��اح  الأ بند 

�صهم  مليون   720 من  �صهم  الأ ع��دد 

ب��زي��ادة  ���ص��ه��م،  م��ل��ي��ار   1،080 اإىل 

وتقت�صر  �صهم.  مليون   360 قدرها 

املقيدين  �صهم  الأ مالك  على  املنحة 

اجلمعية  انعقاد  يوم  تداول  نهاية  يف 

يتم  �صوف  التي  العادية  غر  العامة 

قبل  وقتها يف وقت لحق من  حتديد 

جمل�ش اإدارة ال�صركة.

طرح أسهم 
الشركة السعودية 

ألنابيب الصلب 
لالكتتاب العام

اأع��������ل��������ن��������ت ه����ي����ئ����ة 

ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة ع���ن ط��رح 

16،000،000�صهم لالكتتاب 

من   )%31.4( متثل  ال��ع��ام 

ال�صعودية  ال�����ص��رك��ة  اأ���ص��ه��م 

نابيب ال�صلب، و�صيخ�ص�ش  لأ

ج�����زء م��ن��ه��ا ل��ل�����ص��ن��ادي��ق 

���ص��خ��ا���ش  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة والأ

امل���رخ�������ش ل���ه���م. و���ص��ي��ت��م 

خالل  ال�صركة  اأ�صهم  ط��رح 

ال��ف��رتة م��ن 1430/7/4ه������ 

اإىل  2009/6/27م  املوافق 

1430/7/10ه����������� امل���واف���ق 

بعد  وذل����ك  2009/7/3م 

�صجل  ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ة  اإمت�����ام 

وامر. الأ

من  الفرتة  خالل  الواحد  لل�صهم  ري��الت  ع�صرة  ب�صعر  اأع��اله  املذكورة 

1430/10/14ه��� املوافق 2009/10/3م اإىل 1430/10/20ه��� املوافق 

2009/10/9م بحيث يخ�ص�ش لالكتتاب يف كل �صركة عدد من البنوك 

البنوك  عن  ع��الن  الإ و�صيتم  بنوك.  ثالثة  عن  عددها  يقل  ل  امل�صتلمة 

امل�صتلمة امل�صاركة لكل �صركة يف وقت لحق.
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األسمنت العربية تبيع 10% من استثماراتها 
في أسمنت القطرانة باألردن

���ص��م��ن��ت  اأع���ل���ن���ت ����ص���رك���ة الأ

قيامها  ع��ن  مل�صاهميها  ال��ع��رب��ي��ة 

العربية  اأ�صمنت  �صركة  طريق  عن 

القاب�صة )�صركة مملوكة  البحرين 

���ص��م��ن��ت ال��ع��رب��ي��ة(  ب��ال��ك��ام��ل لأ

امل��واف��ق  2009/06/22م  ب��ت��اري��خ 

ح�صة  ب��ب��ي��ع  1430/06/29ه�����������، 

قدرها 10% من ا�صتثماراتها ب�صركة 

وبذلك  ردن،  بالأ القطرانة  اأ�صمنت 

العربية  اأ���ص��م��ن��ت  ح�����ص��ة  ت�صبح 

اأ�صمنت  يف  ال��ق��اب�����ص��ة  ال��ب��ح��ري��ن 

القطرانة %85.

سبكيم تنهي بيع 11% من أسهم شركتين تابعتين لها
ان��ت��ه��ت ال�����ص��رك��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ال��ع��امل��ي��ة 

ل���ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات )����ص���ب���ك���ي���م( الث���ن���ني 

من  2009/6/22م  امل��واف��ق  1430/6/29ه������ 

ال�صركة  كل من  اأ�صهم  11% من  بيع  اإج��راءات 

خلالت  العاملية  وال�صركة  �صيتيل  لالأ العاملية 

واأربعون  اإجمالية قدرها مئتان  الفينيل، بقيمة 

)240( مليون ريال �صعودي، اإىل �صركة اإيكارو�ش 

يف  م�صجلة  �صركة  )وهي  النفطية  لل�صناعات 

دولة الكويت(، حيث �صت�صبح ح�صة �صبكيم يف 

كل من ال�صركتني %76. 

وك����ان����ت ���ص��ب��ك��ي��م اأع���ل���ن���ت ع����رب م��وق��ع 

ت�����داول ب��ت��اري��خ 1428/09/06ه����������� امل��واف��ق 

اإيكارو�ش  �صركة  اختيار  عن  2007/09/18م 

يف   %15 بن�صبة  �صيتيل  الأ جممع  يف  �صريًكا 

العاملية  وال�صركة  �صيتيل  لالأ العاملية  ال�صركة 

موؤخًرا  اتفقا  الطرفني  اأن  اإل  الفينيل  خلالت 

و�صينتج   .%11 اإىل  الن�صبة  هذه  تخفي�ش  على 

عن التفاقية حتقيق ربح ل�صركة �صبكيم مببلغ 

ري��ال  مليون   )55( وخم�صون  خم�صة  وق���دره 

ل�صبكيم  املالية  النتائج  على  �صينعك�ش  �صعودي 

للربع الثاين من هذا العام. 

�صيتيل وال�صركة  يذكر اأن ال�صركة العاملية لالأ

ذوات��ي   �صركتان  هما  الفينيل  خل��الت  العاملية 

اجلبيل  مدينة  ومقرهما  حم���دودة  م�صوؤولية 

ال�صناعية وتاأ�ص�صتا يف عام 1426ه� وبراأ�ش مال 

اإجمايل يبلغ مليار و�صتمئة وثمانني مليون ريال 

ن باإن�صاء م�صنعني  �صعودي وتقوم ال�صركتان الآ

حم�ش  م��ادة  من  �صنوًيا  طن  األ��ف   460 نتاج  لإ

اخلليك وانهايدرايد حم�ش اخلليك و330 األف 

ومن  ح��ادي.  الأ الفينيل  خالت  من  �صنوًيا  طن 

املقرر اأن يبداأ الت�صغيل التجريبي للم�صنعني يف 

الربع الثالث من هذا العام. 

�صافة اإىل  وي�صارك يف ملكية ال�صركتني بالإ

ملانية  �صبكيم واإيكارو�ش كل من �صركة هيلم الأ

ال�صوؤون  لوزارة  التابع  على  الأ وقاف  الأ وجمل�ش 

ر�صاد. �صالمية والدعوة والإ الإ

جبل عمر للتطوير 
تعقد اجتماعها الثاني 
للجمعية العامة غير 

العادية األولى

العامة  للجمعية  الثاين  الجتماع  اأ�صفر 

وىل الذي عقدته �صركة جبل  غر العادية الأ

عمر للتطوير. 

رب����ع����اء 1430/6/24ه���������� امل��واف��ق  الأ

ال�صركة عن عدد من  2009/6/17م مبقر 

البنود متثلت يف:

- املوافقة على تعديل البند )1( من الفقرة 

من  )اأ(  ع�صرة  ال�صابعة  املادة  من   )4(

على  لت�صبح  لل�صركة  �صا�صي  الأ النظام 

النحو التايل: 

-األ تزيد قيمة القرو�ش التي يجوز للمجل�ش 

لل�صركة عن  املالية  ال�صنة  عقدها خالل 

)100%(من راأ�ش مال ال�صركة.

للنظام  م����ادة  اإ���ص��اف��ة  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة   -

)يجوز  للتايل:   وفًقا  لل�صركة  �صا�صي  الأ

دارة وفيما  الإ لل�صركة بقرار من جمل�ش 

اإ�صدار  النظام  ه��ذا  اأح��ك��ام  يخالف  ل 

ال�صندات )�صكوك( بال�صيغ ال�صرعية.
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اتفاقية تمويل بين السعودية للكهرباء وبنكي الصادرات 
األمريكي وتنمية الصادرات الكندي

وبنك  للكهرباء  ال�صعودية  ال�صركة  وقعت 

تنمية  وبنك  مريكي  الأ وال��واردات  ال�صادرات 

1430/06/28ه����  ح��د  الأ الكندي  ال�صادرات 

املوافق 2009/06/21م اتفاقية متويل حت�صل 

قيمته  مبا�صر  قر�ش  على  ال�صركة  مبوجبها 

4100 مليون ريال يتم �صداده خالل 12 عاًما.

كاليون  بنك  واإدارته  القر�ش  بتدبر  وقام 

امل��دف��وع��ات  اإدارة  �صيتوىل  ال���ذي  ن��ي��وي��ورك 

ا�صتخدام  يتم  و���ص��وف  التمويل.  ف��رتة  خ��الل 

خا�صة  توليد  وح��دات  �صراء  بغر�ش  التمويل 

مب�صروع تو�صعة املحطة الثامنة مبدينة الريا�ش 

ال�صرقية  باملنطقة  وف��ر���ش  القرية  وحمطتي 

بقدرة 2900 ميغاواط. 

الرباك  املهند�ش/ علي بن �صالح  واأو�صح 

التفاقية  هذه  اأن  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ش 

ال�صركة  �صيا�صة  ل��دع��م  ه��ام��ة  خ��ط��وة  مت��ث��ل 

وت�صهم  التمويل  تنويع يف م�صادر  اإىل  الهادفة 

لتنفيذ  الالزمة  ال�صيولة  توفر  يف  كبر  ب�صكل 

اململكة،  يف  الكهربائية  الطاقة  تعزيز  م�صاريع 

الكبر  وال�صناعي  ال�صكاين  النمو  يواكب  مبا 

الذي ت�صهده اململكة. 

تعك�ش  التفاقية  هذه  اأن  ال��رباك  واأ�صاف 

واملتمثل  ال�صركة  تنتهجه  الذي  التعاون  م�صتوى 

امل�صنعني  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات  اإقامة  يف 

اأهم  من  اليكرتيك  ج��رال  و�صركة  واملقاولني 

امتدت  حيث  ال�صرتاتيجيني  ال�صركة  �صركاء 

كرث  عالقة قطاع الكهرباء باململكة مع ال�صركة لأ

من 40 عاًما، مما اأثمر عن تعاون وثيق يف جمال 

اإيجاد احللول التمويلية املنا�صبة لتنفيذ امل�صاريع 

متثل يف ح�صول ال�صركة على هذا القر�ش وعزز 

العاملية  ال�صادرات  بنوك  مع  ال�صركة  عالقات 

مريكي  الأ وال���واردات  ال�صادرات  بنك  ومنها 

وبنك تنمية ال�صادرات الكندي.

مكة لإلنشاء والتعمير توزع أرباًحا سنوية بواقع 15% من رأس المال
اأرب��اح  �صايف  والتعمر  ن�صاء  لالإ مكة  �صركة  حققت 

�صنوية )ال�صنة املالية لل�صركة تنتهي يف 1430/4/29م( 

بلغت )222( مليون ريال مقابل )177( مليون ريال للعام 

ال�صابق وذلك بارتفاع قدره )%25،42(.

 1،07 مقابل  ري��ال   1،35 ال�صهم  ربحية  بلغت  كما 

للعام ال�صابق.

وبلغ اإجمايل الربح )243( مليون ريال مقابل )225( 

مليون ريال للعام ال�صابق، وذلك بارتفاع قدره )%8(.

م��ل��ي��ون    )229( ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي  ال����رب����ح  ب���ل���غ  ك���م���ا 

ل��ل��ع��ام  ري��������ال  م����الي����ني   )208( م���ق���اب���ل  ري��������ال 

 )%10،09( ق�������دره  ب����ارت����ف����اع  وذل�������ك   ال�������ص���اب���ق، 

بفندق  �صغال  الإ ن�صب  زي��ادة  اإىل  الرتفاع  �صبب  ويعود 

واأبراج مكة هيلتون بعد اأن مت النتهاء من اأعمال الإحالل 

قامة، وكذلك زيادة اإيجار  والتجديد مع زيادة اأ�صعار الإ

املحالت باملركز التجاري.
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ثمار تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية 
العادية العشرين

الزراعي  للت�صويق  الوطنية  ال�صركة  اأعلنت 

العادية  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  نتائج  ع��ن  )ث��م��ار( 

1430/06/22ه���  التي عقدت الثنني  الع�صرين 

املوافق 2009/06/15م وبلغ الن�صاب القانوين 

لنعقاد اجلمعية )7.2(%، وكانت النتائج على 

النحو التايل:

جمل�ش  تقرير  يف  ورد  ما  على  املوافقة  متت   -

يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  ع���ن  دارة  الإ

2008/12/31م.

- وافقت ال�صركة على تقرير مراقب احل�صابات 

لل�صنة  لل�صركة  اخلتامية  احل�صابات  وعلى 

املالية املنتهية يف 2008/12/31م.

املراجعة  جلنة  تو�صية  على  امل��واف��ق��ة  مت��ت   -

 - والعنيزان  ال�صويلم  مكتب  اختيار  ب�صاأن 

كمراقب  قانونيون  وم��راج��ع��ون  حما�صبون 

املالية  القوائم  ملراجعة  للح�صابات  خارجي 

حتديد  ومت  لل�صركة،  وال�صنوية  ال�صنوية  ربع 

اأتعابه للعام املايل 2009م. 

اأع�صاء جمل�ش  اإبراء ذمة  املوافقة على  - متت 

املالية  ال�صنة  خ��الل  اأدائ��ه��م  ع��ن  دارة  الإ

املنتهية يف 2008/12/31م.

يو�صف  ال�����ص��ادة:  تعيني  على  امل��واف��ق��ة  مت��ت   -

�صليهم  عبدالكرمي  وغ�صان  احل�صيف  �صالح 

وعمر عليان العنزي و د.�صعيد حممد �صعيد 

من  بدًل  دارة  الإ مبجل�ش  اأع�صاء  با�صماعيل 

وعبدالعزيز  ال��ع��ودان  حممد  نا�صر  ال�صادة 

اأبو�صخر.  حممد  و�صعد  ال��ع��ب��ودي  �صالح 

وعبدالرحمن عبدالعزيز اأبو زيد.

هادكو تتوسع في أعمال الدواجن بـ 28 مليون ريال
عقدا  )هادكو(  الزراعية  للتنمية  حائل  �صركة  وقعت 

ما  باأحدث  متكامل  اإنتاج  خط  وت�صغيل  وتركيب  لتوريد 

تو�صلت اإليه التقنية العاملية يف �صناعة الدواجن بقيمة 28 

مليون ريال كجزء من ال�صتثمار الكامل لتو�صع ال�صركة يف 

اأعمال الدواجن وذلك بتاريخ 13 يونيو 2009م. 

 25 من  لل�صركة  ال�صنوية  نتاجية  الإ الطاقة  و�صرتتفع 

مليون طائر )25 األف طن( اإىل 60 مليون طائر )60 األف 

85 مليون طائر )85 األف طن(،  طن( قابلة للزيادة اإىل 

�صقف  ورفع  تعزيز  من  ال�صركة  اجلديد  اخلط  و�صيمكن 

منتجاتها املتنوعة من الدجاج الطازج وتوفر منتج بجودة 

اأو  الكامل  الطازج  للدجاج  �صواء  خمتلفة  وب��اأوزان  عالية 

وتقدميها  املطورة  طباق  الأ اأو  كيا�ش  بالأ املعباأة  املقطعة 

اأكرب �صريحة من  للم�صتهلك ب�صكل يومي مبا يلبي رغبات 

امل�صتهلكني. 

اإىل  اإ�صافة  ذاتًيا  اخلط  هذا  متويل  ال�صركة  وتعتزم 

دعم قرو�ش من �صناديق الدولة التنموية املتخ�ص�صة يف 

املجال ال�صناعي اأو امل�صارف التجارية.

ب��دء تنفيذ  ���ص��اب��ًق��ا ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ال�����ص��رك��ة  اأن  ي��ذك��ر 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ت��و���ص��ع��ة اأع��م��ال ال���دواج���ن وذل���ك �صمن 

تبوك الزراعيـة 
تختار رئيًسا 

للمجلس للدورة 
التاسعة

تبوك  �صركة  اإدارة  جمل�ش  عقد 

ول للدورة  للتنمية الزراعي�ة اجتماعه الأ

الث��ن��ني  ال��ري��ا���ش  مبدين�ة  التا�صع�ة 

2009/6/15م املوافق 1430/6/22ه� 

العبدالعزيز  عبداهلل  اختيار  مت  حيث 

ال�صركة  اإدارة  ملجل�ش  رئي�ًصا  الراجحي 

نائًبا  ال��راج��ح��ي  اهلل  ال��ع��ب��د  وحم��م��د 

للرئي�ش.

ا�صرتاتيجيتها التي تهدف اإىل ا�صتثمار اأ�صول واإمكانيات ال�صركة 

يف  م�صتدام  منو  لتحقيق  لها  حتققت  التي  ومكت�صباتها  املختلفة 

اأعمال ال�صركة وربحيتها حيث ت�صمنت هذه ال�صرتاتيجية التو�صع 

الدواجن ب�صفة  اأعمال  الغذائية ب�صفة عامة ويف  ال�صناعات  يف 

خا�صة.
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اتفاقية شراكة بين النقل البحري والشركة الوطنية 
لنقل الكيماويات وشركة أودفل

الكيماويات  لنقل  الوطنية  ال�صركة  وقعت 

الوطنية  لل�صركة  التابعة  ال�صركات  اإح���دى 

ال�صعودية للنقل البحري بن�صبة ملكية تبلغ %80 

اتفاقية �صراكة مع �صركة اأودفل الرويجية يتم 

مبوجبها اإن�صاء �صركة منا�صفة يف دبي لت�صغيل 

املطلية  ال�صفن  من  جتارًيا  ال�صركتني  اأ�صطول 

بحجم )40.000( طن فما فوق يف جتمع واحد 

والزيوت  البرتوكيماويات  نقل  للعمل يف جتارة 

العامل  حول  املكررة  البرتولية  وامل��واد  النباتية 

العربي كاأهم  مع الرتكيز على منطقة اخلليج 

املناطق يف اإنتاج وت�صدير البرتوكيماويات. 

اجلديدة  ال�صركة  ت��ب��داأ  اأن  املتوقع  وم��ن 

بالت�صغيل  ال��ق��ادم  العام  من  اب��ت��داء  ن�صاطها 

املكون  احل��ايل  ال�صركتني  �صطول  لأ التجاري 

من )15( ناقلة بطاقة اإجمالية تقارب )660( 

األف طن �صاكن، على اأن ترتفع اإىل )31( ناقلة 

طن  مليون   )1.4( اإىل  ت�صل  اإجمالية  بطاقة 

خالل ال�صنوات الثالث القادمة. 

ال�صركات  اأك��رب  من  اأودف��ل  �صركة  وتعترب 

الكيماويات  نقل  جمال  يف  تعمل  التي  العاملية 

حول العامل واأحد الالعبني الرئي�صيني يف هذه 

بطاق�ة  ناقلة   )90( ت�صغل  حيث  ال�صناعة، 

التجارة  مليون طن يف  اإجمالية ت�صل )2.5( 

قليمية يف جمال نقل البرتوكيماويات  الدولية والإ

املكررة  البرتولية  وامل���واد  النباتية  وال��زي��وت 

اخل��زان��ات  م��ن  �صبكة  ت�صغيل  اإىل  �صافة  بالإ

حول  مهمة  مناطق  يف  ال�صائلة  امل��واد  لتخزين 

مقرها  نرويجية  م�صاهمة  �صركة  وهي  العامل. 

الرئي�صي يف مدينة برجن ولديها )20( مكتًبا 

حول العامل ويعمل فيها )3700( موظف.

لنقل  الوطنية  ال�صركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

مت  كبر  تو�صعي  برنامج  لديها  الكيماويات 

الرتتيب له �صابًقا مع حو�ش )SLS( يف كوريا 

موا�صفات  ذات  ناقلة   )16( لبناء  اجلنوبي�ة 

النباتية  والزيوت  الكيماوية  املواد  لنقل  عالية 

�صافة اإىل حجمها  واملواد البرتولية املكررة بالإ

ال��واح��دة  للناقلة  ط��ن   )45.000( ال��ب��ال��غ 

واملالئم ملواكبة التو�صعات امل�صتقبلية يف اململكة 

وت�صدير  اإنتاج  من  العربي  اخلليج  ومنطقة 

الكيماويات الب�صيطة بكميات كبرة حيث تبلغ 

من  اأكرث  امل�صروع  هذا  يف  ال�صركة  ا�صتثمارات 

ا�صتالم  يتم  و�صوف  هذا  ري��ال.  مليارات   )3(

ع����وام 2010م  ال��ن��اق��الت اجل��دي��دة خ��الل الأ

اأن يتم  اإن �صاء اهلل، حيث من املتوقع  2012م 

ت�صغيلها جتارًيا يف ال�صركة اجلديدة.

فسخ عقد بالتراضي بين القصيم الزراعية ومالك مجموعة البندرية
قرر جمل�ش اإدارة �صركة الق�صيم الزراعية 

على  املوافقة  موؤخًرا  عقدت  التي  جل�صته  يف 

العقد  بف�صخ  البندرية  جمموعة  مالك  طلب 

بالرتا�صي مع حفظ جميع حقوق ال�صركة يف 

 29.828.162 والبالغة  دفعت  التي  املبالغ 

ت�صغيل  وم�صاريف  البيع  دفعات  �صاملة  رياًل 

الكيانات خالل الفرتة القليلة التي تولت فيها 

�صركة الق�صيم اإدارة هذه الكيانات. 

العقد  ف�صخ  اتفاقية  توقيع  مت  وق��د  ه��ذا 

املخال�صة  وعمل  الطرفني  ب��ني  بالرتا�صي 

النهائية لكافة حقوق الطرفني واإنهاء العالقة 

التجارية. 

وجاء القرار وفق ما اأعلنته �صركة الق�صيم 

ال��زراع��ي��ة ح��ول ا���ص��ت��الم ك��ي��ان��ات جمموعة 

ومن  /2009/3م   18 بتاريخ  وذلك  البندرية 

خالل ت�صغيل املجموعة خالل هذه الفرتة ظهر 

توؤثر  مالية  بيانات  اأويل  ب�صكل  ال�صركة  لدى 

على تقييم ا�صتثماراتها يف جمموعة البندرية 

-وفًقا لروؤية ال�صركة- وذلك لتاأثرها املبا�صر 

قيمة  وعلى  املتوقعة  النقدية  التدفقات  على 

اإطفاء  يعني  مما  ال�صهرة  قيمة  يف  الهبوط 

نتائج  على  �صلًبا  توؤثر  اأعلى  بقيمة  ال�صهرة 

املادة  بتنفيذ  ال�صركة  طالبت  وقد  ال�صركة. 

اإعادة  باآلية  البيع واخلا�صة  �صاد�ًصا من عقد 

تقييم قيمة العقد ومل تتفق روؤية ال�صركة مع 

تقدم  حيث  النقطة  ه��ذه  ح��ول  البائع  روؤي���ة 

البائع بطلب ف�صخ العقد بالرتا�صي. 

عالوة على ذلك، تزامن ا�صتحواذ ال�صركة 

زمة املالية العاملية التي  على املجموعة مع الأ

لتطوير  ال�صركة  متويل  م�صادر  على  اأث��رت 

املعتمد  التمويل  وخا�صة  م�صاريعها  وت�صغيل 

على القطاع العقاري مما ا�صطر ال�صركة اإىل 

اعتماًدا  اجلديدة  امل�صاريع  اأول��وي��ات  ترتيب 

على ال�صيا�صة ال�صرتاتيجية لل�صركة وخا�صة 

م�����ص��روع ال���دواج���ن، وال���ص��ت��ث��م��ار اخل��ارج��ي 

خرى. وامل�صاريع احليوية الأ
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أسواق

منتدى جدة التجاري األول:

إعادة تأهيل المنظومة التشريعية 
لتهيئة المناخ االستثماري

ول على اأهمية ت�سافر جهود  �سدد امل�ساركون يف ختام اأعمال منتدى جدة التجاري الأ

وجود  ظل  يف  امل�ستهلك  وحماية  التجاري  الغ�س  ملحاربة  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 

اأكرث من 80 يف املائة من العالمات التجارية املقلدة. 
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قشقري: 80 % من المنتجات 
العالمية مزيفة، ويجب معالجة 

الغش التجاري فعلًيا 

اإلعالم  مافيا  كامل:  صالح 
بإعالنات  المستهلكين  تضلل 

تسيء إلى المجتمع

وط��ال��ب امل�����ص��ارك��ون ب�����ص��رورة اإع���ادة 

الت�صريعية  للمنظومة  ال�صامل  التاأهيل 

واأه��داف��ه��ا  غاياتها  لتحقيق  الق�صائية 

احتياجات  م�صتوى  يف  لتكون  امل��ن�����ص��ودة 

ع��م��ال  وم��ت��ط��ل��ب��ات وت��ط��ل��ع��ات جم��ت��م��ع الأ

ال�صعودي.

اأم��ر  الفي�صل  خ��ال��د  م����ر  الأ وك���ان 

منتدى  فعاليات  املكرمة رعى  منطقة مكة 

غرفة  نظمته  ال��ذي  ول  الأ التجاري  ج��دة 

عبداهلل  بح�صور  اأيام  ثالثة  وا�صتمر  جدة 

وم�صاركة  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر  زينل 

ال��وزراء وممثلي  30 متحدًثا من  اأكرث من 

يف  واملتخ�ص�صني  احل��ك��وم��ي��ة  ج���ه���زة  الأ

القت�صاد  واأ���ص��ح��اب  ال��ت��ج��اري  امل��ج��ال 

للمنا�صبات  ليلتي  قاعة  يف  وذل��ك  وامل��ال، 

�صت  م��دى  على  املنتدى  وناق�ش  ج��دة.  يف 

جل�صات 36ورقة عمل.

طبيعة املنتدى

جمل�ش  رئي�ش  الف�صل  ملحمد  ووف��ًق��ا 

غرفة  ورئ��ي�����ش  ال�صعودية  ال��غ��رف  اإدارة 

منتدى  اأول  يعد  ال��ذي  املنتدى  ف��اإن  ج��دة، 

جتاري وطني على م�صتوى اململكة وتنظمه 

ومناق�صة  ���ص��رح  اإىل  ي�صعى  ج��دة  غ��رف��ة 

مليار   300 بنحو  يقدر  ملا  القائمة  احلاجة 

هذا  حالًيا  قائمة  م�صاريع  لتمويل  ري��ال 

ريال  تريليونات  خم�صة  من  واأك��رث  العام 

لتمويل م�صاريع للتنمية يف القطاعني العام 

واخلا�ش يف ال�صنوات القليلة املقبلة والذي 

املنظومة  يف  وثقلها  اململكة  مكانة  يعك�ش 

الق��ت�����ص��ادي��ة ال��دول��ي��ة ب��ع��د دخ��ول��ه��ا اإىل 

منظمة التجارة العاملية.

يختلف  امل��ن��ت��دى  اأن  ال��ف�����ص��ل،  وب���ني 

منتديات  اأي  ع��ن  وت��وج��ه��ات��ه  روؤي���ت���ه  يف 

العمل  يف  مهمة  حماور  يناق�ش  فهو  اأخرى 

يخدم  مب��ا  ال��وط��ن��ي  املوؤ�ص�صي  ال��ت��ج��اري 

ال��وط��ن وامل��واط��ن ويجعل ه��ذه ال��ب��الد يف 

من  ال��ع��امل  يف  املتقدمة  ال���دول  م�صاف 

داء والكفاءة والت�صريعات والنظم  حيث الأ

التي  امل�صاريع  يف  امل��ط��روح��ة  وال��ت��ج��ارب 

ينفذها القطاعان العام واخلا�ش، كما اأن 

املنتدى ي�صارك فيه وزراء وروؤ�صاء الهيئات 

احلكومية ذات العالقة واأع�صاء من جمل�ش 

اأعرق اجلهات احلكومية  ال�صورى وممثلي 

هلية. والأ

املنتدى  ر�صالة  لتحقيق  ن��ه  اأ واأو���ص��ح 

وتفعيل  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال�صعي  يف  املتمثلة 

املطلوبة  امل��رن��ة  ج�������راءات  والإ ن��ظ��م��ة  الأ

ن��ه��اء  لإ ب��ه��ا  املحيطة  خ����رى  الأ وال��ع��وام��ل 

التجارية ورفع كفاءة اخلدمات  املعامالت 

مت  من��وذج��ي��ة  عمل  بيئة  لتوفر  امل��ق��دم��ة 

واخلرباء  ال�صخ�صيات  اإىل  الدعوة  توجيه 

العالقة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  وال��ب��اح��ث��ني 

الرتقاء  يف  ت�صهم  تو�صيات  اإىل  للو�صول 

لتحقيق  ور�صالة  كهدف  الوطني  بالعمل 

واأن  ال�صريفني،  احلرمني  خ��ادم  تطلعات 

يف  اقت�صادًيا  وثقاًل  مركًزا  اململكة  تكون 

العمل  ت��خ��دم  ال��ت��ي  والت�صريعات  النظم 

يف  امل��ع��دلت  اأع��ل��ى  وحتقيق  ال�صتثماري 

داء  الأ حيث  من  والت�صريعات  النظم  هذه 

والتنفيذ مبا يتوافق مع مرتكزات ال�صريعة 

والتعامل  ال�صلوك  يف  كمنهج  �صالمية  الإ

والتطبيقات.

جمل�ش  ع�صو  طاهر  ن�صوى  واأو�صحت 

التجارية  اللجنة  ورئي�ش  جدة  غرفة  اإدارة 

املنتدى  اأن  املنتدى،  ورئي�صة  الغرفة  يف 

التي  امل�صرتكة  املو�صوعات  ويعالج  يناق�ش 

م�صرتهم  يف  وتوؤثر  والتجار  التجارة  تهم 

املنتدى  ي��ك��ون  اأن  روؤي���ة  �صمن  التجارية 

ويعالج  ينظم  متميًزا  اح��رتاف��ًي��ا  جت��ارًي��ا 
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تفيد  ودرا���ص��ات  باأبحاث  للخروج  العلم 

هذا اجلانب. 

عمال  وطلب ال�صعدان من اأ�صحاب الأ

مراكز  باإن�صاء  مب�صوؤولياتهم  ال�صطالع 

للبحوث والدرا�صات ت�صهم يف رفع الثقافة 

ع��م��ال،  والأ امل��ال  جمتمع  ل��دى  القانونية 

العربية  املكتبة  يف  ي��ك��ون  اأن  م�صتغرًبا 

كلها كتابان اأو ثالثة عن مو�صوع الق�صاء 

التجاري. 

الغ�س التجاري وحماية امل�ستهلك

واأك�����د ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��داهلل 

العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة ل�صوؤون 

ومطاردة  امل�صتهلك  حماية  اأن  امل�صتهلك 

الغ�ش م�صوؤولية م�صرتكة ي�صطلع بها عدد 

من اجلهات، وقال: هناك و�صائل عديدة 

عرب  امل�صتهلك  حلماية  ال��وزارة  اتخذتها 

مناًخا  ويهيئ  التجارية  املجتمع  ق�صايا 

ا�صتثمارًيا اقت�صادًيا عاملًيا ناجًحا وجاذًبا 

لال�صتثمارات وتوطينها.

اجلوانب الت�سريعية

رئي�ش  ق���اروب  ماجد  ال��دك��ت��ور  وق��دم 

اللجنة  ورئي�ش  للمحامني  الوطنية  اللجنة 

عمل،  ورق���ة  وىل  الأ اجلل�صة  يف  املنظمة 

خمرجات  مراجعة  ب�صرورة  فيها  طالب 

وب��رام��ج  ���ص��ا���ص��ي��ة  الأ اجل��ام��ع��ي  التعليم 

لتكون  ال��ع��ل��ي��ا  وال���درا����ص���ات  ال��دب��ل��وم��ات 

�صاملة  هي  كما  وال�صريعة  للقانون  �صاملة 

�صرورة  اأكد  كما  احلديثة،  الع�صر  لعلوم 

ال��وزارات  يف  الق�صائية  عمال  بالأ مل��ام  الإ

يف  العاملني  وجميع  احلكومية  والهيئات 

دارات القانونية فيها ويف القطاع اخلا�ش  الإ

املجتمع  وموؤ�ص�صات  التجارية  وال��غ��رف 

وتاأهيلية  تطويرية  وبرامج  لدورات  املدين 

جممل  وعن  واخلا�صة  العامة  القوانني  يف 

 75 القوانني التجارية التي يتجاوز عددها 

قانوًنا. 

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

الفرتة  اأن  العدل  وزير  م�صت�صار  ال�صعدان 

املا�صية �صهدت الكثر من التطورات على 

�صعيد الق�صاء التجاري، حيث �صعى خادم 

بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�صريفني  احل��رم��ني 

عبدالعزيز اإىل ترتيب موؤ�ص�صات الق�صاء. 

اأن  اإىل  العدل  وزي��ر  م�صت�صار  واأ���ص��ار 

ب�صكل  القطاع  دع��م  على  تعمل  احلكومة 

العقود  بزيادة  ذلك  على  وا�صت�صهد  كبر، 

املائة  يف   35 بن�صبة  ال�صنوات  اإح���دى  يف 

وت�صهيل تقدمي القرو�ش، وقال: يف املقابل 

نحتاج اإىل اأن يدعم القطاع اخلا�ش رجال 



15العدد 33 - يوليو 2009تداول14 تداول العدد 33 - يوليو 2009 15العدد 33 - يوليو 2009تداول14 تداول العدد 33 - يوليو 2009

 .TBT العوائق التجارية بتطبيق

عالم وت�سليل امل�ستهلكني الإ

من جانبه و�صف �صالح عبداهلل كامل 

رئي�ش �صركة دلة الربكة القاب�صة ورئي�ش 

عالم العربي  �صالمية الإ احتاد الغرف الإ

كلمته  يف  وطالب  يتيمة(  )�صناعة  باأنه 

التجاري  جدة  ملنتدى  خ��رة  الأ باجلل�صة 

عالم(  ول ب�صرورة مطاردة )مافيا الإ الأ

من  امل�صتهلكني  ت�صليل  يف  �صاهمت  التي 

خ���الل اإع���الن���ات جت��اري��ة ت��ق��دم ���ص��ورة 

كامل  وا�صتعر�ش  املجتمع.  ع��ن  �صلبية 

التجارية  ع��الن��ات  ل��الإ العك�صية  ث���ار  الآ

التي  اجلل�صة  خ��الل  العربي  ال��وط��ن  يف 

التجاري(  من  والأ عالم  حتدثت عن )الإ

البحوث  ل�����ص��رك��ات  بالت�صدي  وط��ال��ب 

على  الك�صب  اإىل  تهدف  التي  املغر�صة 

خالق واملبادئ، وقال: امل�صكلة  ح�صاب الأ

خلفتها  التي  البحوث  مكاتب  من  تبداأ 

ع������الم، وال���ت���ي ���ص��اه��م��ت يف  م��اف��ي��ا الإ

حيان،  الأ امل�صتهلكني يف كثر من  ت�صليل 

على  ع���الن  الإ يعتمد  اأن  يفرت�ش  حيث 

و�صف  اإن  حيث  خ���الق،  والأ امل�صداقية 

ي�صاهم يف جرائم  فيها  لي�ش  ال�صلعة مبا 

من  ولب���د  ال��ت��ج��اري،  والغ�ش  التدلي�ش 

حماكمة تلك ال�صركات.

اأول من  كان  �صالم  الإ اأن  اإىل  واأ�صار 

واعرتف  عالم،  لالإ وا�صًحا  اإط��اًرا  و�صع 

يف  يتمثل  ع��الم  ل��الإ �صلبي  دور  ب��وج��ود 

التحليالت غر الدقيقة لل�صوق، وقال: اإن 

عالم املكتوب واملرئي كان وراء الكثر  الإ

من الكوارث، حيث بات التحليل هو اأحد 

ال�صهرة  اإىل  للو�صول  ال�صريعة  الو�صائل 

امل��واط��ن  ي�صعى  ح��ني  يف  البع�ش،  ل��دى 

العادي اإىل احل�صول على الرثاء ال�صريع 

�صوق  يف  حالًيا  ن�صاهده  م��ا  خلف  مم��ا 

بو�صع  التجارة  وزارة  ونا�صد  �صهم.  الأ

عالنية يف  ال�صوابط التي حتكم ال�صوق الإ

اأن اململكة تعترب املحور  اململكة، ول�صيما 

العربي،  ال�صوق  يف  الفاعل  ���ص��ا���ص��ي  الأ

على  نفر�ش  اأن  ���ص��رورة  على  م�����ص��دًدا 

عالم ما نريده.. ول نر�صخ ملا  و�صائل الإ

تفر�صه علينا هذه الو�صائل.

التجاري  الغ�ش  ملكافحة  العامة  دارة  الإ

افتتاح  مت  حيث  ���ص��واق،  الأ على  والرقابة 

مكاتب وفروع للوزارة يف عدد من املناطق، 

موؤ�صر  باإعداد  والقيام  من�صوبيها  وتدريب 

وتطبيق  اململكة،  يف  ال�صلع  اأ�صعار  ملتو�صط 

اأق�صى العقوبات على املخالفني.

املال  نبيل  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 

للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  حمافظ 

القيادة  ا�صت�صعرت  عندما  واملقايي�ش: 

اأه��م��ي��ة وج���ود ج��ه��از يخت�ش  احل��ك��ي��م��ة 

الهيئة  اإن�����ص��اء  مت  ال�صلع  على  ب��ال��رق��اب��ة 

العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ش، 

ويقوم بر�صم ال�صيا�صة العامة للهيئة جمل�ش 

وال�صناعة،  التجارة  وزي��ر  يراأ�صه  اإدارة 

طراف الرئي�صية املعنية  وي�صم ممثلني لالأ

بالتقيي�ش يف اململكة. 

امل��وا���ص��ف��ات  ع���دد  اأن  م���ال  وك�����ص��ف 

اإىل  و�صل  املعتمدة  ال�صعودية  القيا�صية 

يف  قيا�صية  موا�صفة   14820 م��ن  اأك���رث 

 1300 خم��ت��ل��ف امل���ج���الت وه��ن��اك ن��ح��و 

ع��داد،  الإ حتت  قيا�صية  موا�صفة  م�صروع 

القيا�صية  امل��وا���ص��ف��ات  ع��دد  اأن  ح��ني  يف 

اخلليجية املعتمدة 4395 موا�صفة قيا�صية 

امل��ن�����ص��اآت  وع���دد  امل���ج���الت،  خمتلف  يف 

اجلودة  عالمة  على  احلا�صلة  ال�صناعية 

املختربات  وو���ص��ل��ت  م��ن�����ص��اأة،   215 نحو 

ا. املعتمدة 29 خمترًبا خا�صً

خديجة  الدكتورة  طالبت  املقابل،  يف 

روزي ق�صقري يف كلية الرتبية لالقت�صاد 

تبني  ب�صرورة  الفنية  والرتبية  املنزيل 

با�صتخدام  امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  �صيا�صة 

وبذل  املختلفة،  باأ�صكالها  التوعية  اأ�صلوب 

باجلانب  الل��ت��زام  يف  ال��ك��ب��رة  اجل��ه��ود 

ف����راد  ال���ص��ت��ه��الك��ي امل��ق��ن م��ن ق��ب��ل الأ

وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ج��اري��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة، 

التالعب  يف  وال�صيطرة  التحكم  واإمكانية 

�صعار وكذلك الغ�ش والتقليد يف املنتج  بالأ

اأو ال�صلعة. واعرتفت ق�صقري بانت�صار الغ�ش 

وقالت:  التجارية،  العالمات  يف  التجاري 

 80 اأن  اإىل  املتداولة  ح�صاءات  الإ ت�صر 

مغ�صو�صة  العاملية  املنتجات  من  املائة  يف 

وم��زي��ف��ة، وم���ن امل��ه��م ج���دا ال��ب��ح��ث عن 

خالل  من  التجاري  الغ�ش  معاجلة  كيفية 

اإجراء تقومي املطابقة ملنع العوائق الفنية 

بني  التجاري  التبادل  وت�صهيل  التجارية، 

دول ال��ع��امل، وم��ن��ع وت��ك��رار وازدواج��ي��ة 
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توقع تقرير م�سريف متخ�س�س 

�سدر حديًثا، اأن ت�سجل ميزانيات 

دول اخلليجية عجًزا بحدود 20 

اجلاري  العام  خالل  دولر  مليار 

2009 م اأي ما ميثل 2.7 يف املائة 

ج��م��ايل،  م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإ

ا  فائ�سً حققت  قد  كانت  بعدما 

يف العام املا�سي يقدر بنحو 220 

مليار دولر. 

فائ�س  ي�سهد  اأن  توقع  كما 

اخلليج  ل��دول  اجل��اري  احل�ساب 

��ا ح����اًدا خ���الل ال��ع��ام  ان��خ��ف��ا���سً

ا  فائ�سً ت�سجيله  م��ع  اجل����اري 

فقط  دولر  مليار   15 ب��ح��دود 

من  امل��ائ��ة  يف   2 ن�سبته  م��ا  اأي 

جمايل، مقارنة  الناجت املحلي الإ

دولر  مليار   290 بلغ  بفائ�س 

من  امل��ائ��ة  يف   28 بن�سبة  اأي 

جمايل يف العام  الناجت املحلي الإ

املا�سي، ونتيجة لذلك ل يتوقع 

 2009 اأن تتمكن دول اخلليج يف 

جنبية  من تعزيز موجوداتها الأ

يف  �سادت  التي  نف�سها  بالوترية 

ال�سنوات املا�سية.

أسواق

 تقرير مصرفي: األزمة العالمية أثرت سلًبا 
في قيمة وحجم التجارة الخارجية لدول الخليج

توقع تسجيل عجز بحدود 20 مليار دوالر



�1العدد 33 - يوليو 2009تداول16 تداول العدد 33 - يوليو 2009 �1العدد 33 - يوليو 2009تداول16 تداول العدد 33 - يوليو 2009

الكويت  بنك  عن  ال�صادر  التقرير  وتوقع 

ال�صكاين  ال��ن��م��و  م��ع��دل  ي�صهد  اأن   ، ال��وط��ن��ي 

اإىل  اجل���اري،  العام  خ��الل  تباطوؤا  والتوظيف 

جانب �صعف الطلب املحلي واخلارجي ون�صاط 

البنوك وربحيتها وحجم ثروات القطاع اخلا�ش 

من م�صتوياتها القيا�صية للعام ال�صابق. 

اأ���ص��ع��ار  م��وا���ص��ل��ة  اأن  اإىل  ال��ب��ن��ك  واأ����ص���ار 

الجت��اه  اأو  احلالية  ارتفاعها  م�صرة  النفط 

الهتمام  بوؤرة  يكون  األ  يجب  النخفا�ش،  نحو 

وىل لدول اخلليج وذلك لعدة اأ�صباب رئي�صية،  الأ

اأن تواجه ب�صهولة  منها اأن مبقدور دول اخلليج 

ا�صتغالل احلجم  زمة احلالية عرب  الأ تداعيات 

متكنت  التي  جنبية  الأ امل��وج��ودات  من  الهائل 

اإن  وقال  ال�صابقة.  ال�صنوات  خالل  جمعها  من 

فوائ�ش  حتقق  اأن  ا�صتطاعت  اخلليجية  ال��دول 

�صخمة يف ح�صاباتها اجلارية وميزانياتها خالل 

خرة، حيث بلغت نحو تريليون دولر  ال�صنوات الأ

و600 مليار دولر على التوايل يف الفرتة املمتدة 

بني عامي 2003 و2008. 

الإجن������ازات  اأن  ��ا  اأي�����صً ����ص���ب���اب  الأ وم���ن 

اخلليجية  ال���دول  حققتها  ال��ت��ي  القت�صادية 

ب�صكل ملحوظ  تتجاوز  خرة  الأ ال�صنوات  خالل 

لكل  تبعا  وذلك  العتيادي  التاريخي  متو�صطها 

املوؤ�صرات القت�صادية الرئي�صية. 

الإجمايل  املحلي  الناجت  حجم  اأن  واأ�صاف 

املتوقع يف 2009 ل زال يتجاوز م�صتواه امل�صجل 

يف 2007م، اإىل جانب اأنه من املتوقع اأن يرتاجع 

يف  ج��م��ايل  الإ املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�صيب 

م�صتواه  دون  العام اجلاري  الدول اخلليجية يف 

 21700 ليبلغ  املائة  يف   20 بنحو  املا�صي  للعام 

دولر ، واأنه على الرغم من هذا الرتاجع احلاد 

فاإنه يبقى اأدنى قليال من م�صتواه يف 2007 واأعلى 

من م�صتواه يف 2004 بنحو 50 يف املائة. 

�صباب اأن دول اخلليج تعاملت  كذلك من الأ

خ��رة مقارنة  الأ النفط  ف��ورة  مع  اأك��رب  بحكمة 

من  املزيد  خ�ص�صت  حيث  ال�صابقة،  بالفورات 

امل�صروفات لتطوير الراأ�صمال الب�صري والتعليم 

للقطاع  نتاجية  الإ الطاقة  ورفع  التحتية  والبنية 

معي�صة  م�صتوى  حت�صني  اإىل  اإ�صافة  النفطي، 

املواطنني. 

2009عام التحديات القت�سادية

عام  وب�صكل  اأنه  اإىل  البنك،  تقرير  واأ�صار 

 2009 يكون  اأن  فيتوقع  املا�صي  بالعام  ومقارنة 

لالقت�صادات  بالن�صبة  بالتحديات  مليئا  عاما 

اخلليجية و�صينجم عنه خ�صارة لبع�ش املكا�صب 

اأن  م�صيفا  ال�صابقة،  ال�����ص��ن��وات  يف  املحققة 

واملكا�صب  اخلليجية  القت�صادات  اإجن����ازات 

القليلة  ال�صنوات  خالل  حققتها  التي  ال�صخمة 

اأن  ميكن  ل  اأنها  لدرجة  كبرة  تبقى  املا�صية 

�صنة  يف  ل�صعوبات  التعر�ش  ج��راء  من  تختفي 

واحدة مهما بلغ حجم هذه امل�صاعب. 

بع�ش  جل��وء  يف�صر  قد  ذل��ك  اأن  اإىل  ولفت 

اإىل  م��ارات  والإ ال�صعودية  مثل  اخلليجية  الدول 

بهدف  منا�صبة  تو�صعية  مالية  �صيا�صات  اعتماد 

اإيالء  دون  من  اقت�صاداتها  انكما�ش  من  احلد 

اأهمية تذكر لنعكا�صات ذلك على ميزانية ال�صنة 

احلالية. 

وراأى البنك اأن حجم ال�صغوط التي تتعر�ش 

لها اقت�صادات دول اخلليج ل ي�صتوجب تبني تغير 

القت�صادية  خططها  يف  دراماتيكي  اأو  ج��ذري 

بهدف التاأقلم مع البيئة القت�صادية اجلديدة، 

لكن يف حال تبددت اآمال التعايف يف القت�صاد 

ال��رتاج��ع  اإىل  النفط  اأ���ص��ع��ار  وع���ادت  ال��ع��امل��ي 

منا�صبا  الوقت  يكون  قد  فقط  فعندها  جم��ددا 

للتفكر يف تبني اإجراءات اأكرث حدة، م�صيفا اأن 

العام 2009 �صيكون مبنزلة اختبار واقعي لقدرة 

اأزم��ة  م��ع  التعامل  على  اخلليجية  احلكومات 

اقت�صادية م�صتوردة واحلد من تداعياتها وذلك 

يف بيئة تلفها درجة عالية من الغمو�ش. 

وقال التقرير اإن التدهور احلاد الذي �صهده 

عام  من  خ��ر  الأ الربع  منذ  العاملي  القت�صاد 

زمة املالية بداأ بالتاأثر �صلبا على  2008 ب�صبب الأ

اخلليج،  لدول  اخلارجية  التجارة  وحجم  قيمة 

متوقعا يف هذا ال�صدد اأن تعاين ال�صادرات يف 

العام اجلاري من جراء الهبوط احلاد يف اأ�صعار 

النفط، يف حني �صت�صهد ال��واردات اأداء �صعيفا 

متاأثرة بانكما�ش الن�صاط القت�صادي وانخفا�ش 

الطلب املحلي يف دول اخلليج. 

كما اأنه نظرا اإىل الدور الكبر الذي يلعبه 

فاإنه  اخلليج،  دول  اقت�صادات  يف  النفط  قطاع 

�صهدته  ال��ذي  وال�صريع  احل��اد  للرتاجع  يتوقع 

�صعار النفط العام املا�صي  امل�صتويات القيا�صية  لأ

اأن ينعك�ش �صلبا على جممل الن�صاط القت�صادي 

لدول املنطقة خالل العام اجلاري ل �صيما فيما 

يتعلق بالنمو القت�صادي وميزانيات احلكومات 

اإىل  م�صًرا  ال�صكاين،  والنمو  البطالة  ومعدلت 

وتذبذب  النفط  على  الكبر  العتماد  اإبقاء  اأن 

اأداء القت�صادات اخلليجية تبعا لتقلبات اأ�صعار 

املزمنة  ال�صعف  نقاط  اأب��رز  اأح��د  هما  النفط 

القت�صادات  تواجه  التي  التحديات  اأهم  واأحد 

مر الذي يف�صر احلاجة امللحة اإىل  اخلليجية، الأ

تنويع م�صادر الدخل. 

�صجلت  النفط  اأ�صعار  اأن  التقرير  ولح��ظ 

خرة متاأثرة  �صهر الأ مكا�صب جوهرية خالل الأ

درجة  ارتفاع  بني  ما  تراوحت  خمتلفة  بعوامل 

التوازن يف اأ�صواق النفط وال�صعف املتوقع يف �صعر 

�صرف الدولر، لكن على الرغم من هذا الرتفاع 

امللحوظ فاإن ذلك ل يعني اأن الثقة �صتعود قريبا 

اأ�صعار  اأن امل�صار الذي �صت�صلكه  اأو  �صواق  اإىل الأ

اأكرث و�صوًحا، ف�صادرات  بات  النفط م�صتقبال 

النفط والبرتوكيماويات تعتمد ب�صكل كبر على 

اأن  واأ�صاف  العاملي.  القت�صاد  وتطلعات  واق��ع 

الراهن  الوقت  يف  العاملية  القت�صادية  البيئة 

ال�صادرات  لتعاف جوهري يف  م�صاندة  تبدو  ل 

اخلليجية، حيث ت�صر تقديرات اإىل اأن �صادرات 

بنحو  العام احلايل  دول اخلليج قد ترتاجع يف 

40 يف املائة، حيث من املتوقع اأن ت�صهد كل دول 

اخلليج با�صتثناء قطر تراجعا يف اإيراداتها من 

ال�صادرات هذا العام. 

النفطية  الطفرة  انتهاء  اأن  البنك  وراأى 

يف  ح�����ادة  ت�����ص��ح��ي��ح��ات  اإىل  اأدى  خ������رة  الأ

���ص��ع��دة  الأ ك��ل  وع��ل��ى  اخلليجية  الق��ت�����ص��ادات 

تقريبا، وقد يكون يف مقدمة التداعيات ال�صلبية 

الن�صاط  يف  املتوقع  النكما�ش  احلالية  زمة  لالأ

القطاع  ثقة  وتدهور  اخلليج  لدول  القت�صادي 

اخلا�ش.

وت��وق��ع ال��ت��ق��ري��ر ان��ك��م��ا���ش ال��ن��اجت املحلي 

خالل  اجل��اري��ة  �صعار  بالأ اخلليجي  ج��م��ايل  الإ

العام اجلاري بواقع 20 يف املائة وذلك يف اأعقاب 

منوه يف العام املا�صي واملقدر بنحو 28 يف املائة، 

ا اأن ينكم�ش الناجت املحلي الإجمايل  متوقعا اأي�صً

يف   2.6 ب��واق��ع  م   2009 ع��ام  خ��الل  اخلليجي 

املائة، بعدما كان قد �صجل منوا يف العام املا�صي 

بواقع 7 يف املائة.

أن  الخليج  دول  بمقدور 
عبر  األزم��ة  تداعيات  تواجه 
األجنبية  الموجودات  استغالل 
التي تمكنت من جمعها خالل 

السنوات السابقة.

حققت  الخليجية  ال���دول 
فوائض ضخمة في حساباتها 
وميزانياتها فاقت تريليون دوالر 

بين عامي 2003 و2008.
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أسواق

اأظهر حتليل جديد قام به البنك الدويل ب�ساأن القت�ساد العاملي هبوط 

نتاج العاملي بن�سبة 2.9 يف املئة والتجارة العاملية هبطت بن�سبة 10 يف  الإ

املئة، و�ساحب Pلك هبوط تدفقات راأ�س املال من القطاع اخلا�س حيث من 

2008 اإىل م�ستوى متوقع  707 مليارات دولر يف عام  ح هبوطها من  qاملرج

عند 363 مليار دولر يف عام 2009 .

وقال التقرير ال�سادر عن البنك الدويل حتت عنوان )متويل التنمية 

النمو  العامل فيما يبدو حقبة تباطوؤ وا�سح يف  اإنه ومع دخول  العاملية( 

القت�سادي، يجب ا�ستطالع النهج الوا�سع النطاق الالزم ل�سق الطريق اإىل 

النتعا�س العاملي.

االنتعاش يحل 
عام 2010

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
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وتابع » من املُرجح عدم وفاء تدفقات 

الديون والكتتابات من القطاع اخلا�ش يف 

باحتياجات  ال�صركات  م��ال  راأ���ش  اأ�صهم 

اخلارجي،  التمويل  من  النامية  البلدان 

تبلغ  بن�صبة كبرة  الالزم  �صتقّل عن  حيث 

 635 و  دولر  مليار   350 ب��ني  ي���رتاوح  م��ا 

مليار دولر. ومع اأن تدفقات راأ�ش املال من 

م�صادر ر�صمية م�صاًفا اإليها الحتياطيات 

�صد  يف  �صت�صاعد  جنبية  الأ العمالت  من 

�صت�صطر  البلدان،  بع�ش  يف  الفجوة  تلك 

تكييف  عمليات  اإج��راء  اإىل  اأخ��رى  بلدان 

حاد ومفاجئ لقت�صادها الكّلي«. 

رئي�ش  ديالمي  من�صور  قال  ذلك  اإىل 

العديد  »�صي�صطر  التقرير:  هذا  وا�صعي 

مدفوعات  لتاأمني  الكربى  ال�صركات  من 

جنبية من خالل  خدمة ديونها بالعمالت الأ

اإيرادات ناجمة عن عمالت حملية قيمتها 

اآخذة يف النخفا�ش، وذلك يف الوقت الذي 

هبط فيه الطلب على ال�صادرات. فمخاطر 

هيكلة  واإع���ادة  املدفوعات  ميزان  اأزم��ات 

البلدان  م��ن  العديد  يف  ال�صركات  دي��ون 

أسواق

المساكن  تحسن مبيعات 
األميركية يدل على أن االقتصاد 

العالمي لم يعد يتهاوى.

�صعوبة  ازدي���اد  م��ع  اإن��ه  التقرير  وق��ال 

ال�صديد  املال والرتفاع  راأ�ش  احل�صول على 

بجانب  يتعلق  فيما  املجهولة  لالحتمالت 

يف  ح��اد  هبوط  ح��دث  امل�صتقبل،  يف  الطلب 

العاملية  التجارة  ال�صلع ال�صناعية ويف  اإنتاج 

نتاج ال�صناعي  بهذه ال�صلع. وهبط م�صتوى الإ

يف البلدان الغنية بواقع 15 يف املئة منذ اآب 

البلدان  بينما هبط يف   ،2008 )اأغ�صط�ش( 

يف   10 بواقع   – ال�صني  ماعدا   – النامية 

املئة. 

منو  م��ع��دل  ي�صهد  اأن  التقرير  وت��وق��ع 

النامية  البلدان  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل 

عام  يف  املئة  يف   5.9 من  �صديًدا،  ا  تباطوؤً

2008 اإىل 1.2 يف املئة يف عام 2009. غر 

البلدان  اأداء  يفوق  النامية  البلدان  اأداء  اأن 

الغنية التي من املتوقع هبوط اإجمايل ناجتها 

املحلي اجلماعي بواقع 4.5 يف املئة يف عام 

 .2009

ا�صتبعاد  عند  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 

الهند وال�صني من املجموع، �صت�صهد البلدان 

ناجتها  اإجمايل  انكما�ش  كمجموعة  النامية 

ُي�صّكل  ما  وهذا  املئة،  1.6 يف  بواقع  املحلي 

وتخفي�ش  الفقر  تقلي�ش  جلهود  انتكا�صة 

اأعداد الفقراء. 

ومن املتوقع وفق التقرير انتعا�ش معدل 

2 يف  اإىل  العاملي  الناجت املحلي  اإجمايل  منو 

بحلول  املئة  يف   3.2 و   2010 ع��ام  يف  املئة 

عام 2011. ويف البلدان النامية، من املتوقع 

عند  ذل��ك  من  اأعلى  النمو  معدل  يكون  اأن 

م�صتوى 4.4 يف املئة يف عام 2010 و 5.7 يف 

املئة يف عام 2011، ولو اأنه اأداء اأدنى ن�صبًيا 

زمة احلالية.  داء القوي قبل الأ من الأ

انطالقة التو�سع

ويف هذا ال�صدد قال هان�ش تامير مدير 

جمموعة اآفاق التنمية يف البنك الدويل: »مع 

اأن من املُرّجح اأن يبداأ القت�صاد العاملي يف 

من  الثاين  الن�صف  يف  اأخ��رى  مرة  التو�ّصع 

عام 2009، فاإن من املتوقع اأن يكون النتعا�ش 

طفيًفا جًدا نتيجة ل�صتمرار انكما�ش الطلب 

و�صاع  وارتفاع معدلت البطالة وا�صتمرار الأ

عام  حتى  القت�صادي  ب��ال��رك��ود  ال�صبيهة 

ينجم  ال��ذي  ال�صرر  من  املزيد  وملنع   2011

عن موجة جديدة من عدم ال�صتقرار، يجب 

القطاع  اإ���ص��الح  على  الرتكيز  ين�صّب  اأن 

املايل وم�صاندة اأ�صد البلدان فقًرا. 

مع الهبوط الكبر وال�صريع الذي ت�صهده 

اخلا�ش،  القطاع  من  امل��ال  راأ���ش  تدفقات 

ال�صعب  من  اأن  البلدان  من  العديد  �صيجد 

اخلارجي  التمويل  من  باحتياجاتها  الوفاء 

الذي تبلغ تقديراته تريليون دولر. 

من   %70 لينش«:  »ميريل 
العالم  في  االستثمار  مديري 
يتوقعون تحسن االقتصاد خالل 

12 شهًرا.
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�صهم حتديًدا اأن العامل النف�صي مل  يدرك كثر من املتعاملني يف �صوق الأ

�صا�ش لقرارات البيع وال�صراء لدى ال�صغار مثلما كان يحدث يف  يعد املحرك الأ

ن موؤ�صر ال�صوق ما فتئ يراوح  فرتات ما�صية، رمبا ب�صبب زيادة الوعي، ورمبا لأ

اأنه لن يتجاوزها  اآلف نقطة لفرتة طويلة جًدا حتى بدا للمراقبني  5 و6  بني 

�صعوًدا اأو هبوًطا.

ن تكمن يف اأن ال�صغار وقليلي اخلربة يظنون اأن هذه  اأعتقد اأن امل�صكلة الآ

نحو  الكبر  لالنطالق  متهيًدا  خما�ش  هي  املوؤ�صر  فيها  يتحرك  التي  املنطقة 

اللون  ظهور  عند  البيع  �صريعو  لكنهم  فيها  ي�صرتون  ويظلون  عالية،  م�صتويات 

حمر يف خلط وا�صح بني امل�صاربة وال�صتثمار بينما ما يفعله احل�صيفون هو  الأ

على  وال�صراء  البيع  اآلية  ثم حتديد  م�صتثمر،  اأم  م�صارب  اأوًل:  موقفهم  حتديد 

�صوء ذلك.

عن  املتاأتية  تلك  خا�صة  حمافظهم  يف  �صهم  الأ ق��وة  يف  البع�ش  ثقة  ورغ��م 

مناء ومعادن وزين لالت�صالت وغرها، واأنها  الكتتابات الكبرة مثل م�صرف الإ

لت�صاعف  �صهم  الأ على  تنعك�ش  ت�صغيلية  اأرب��اح  لتحقيق  الوقت  بع�ش  اإىل  حتتاج 

اأرباحها، اإل اأن الكثرين منهم يحاولون بيعها للم�صاربة بثمنها يف اأ�صهم اأخرى 

ثم العودة اإليها ويحققون اخل�صائر يف الجتاهني، وهي خ�صائر حمدودة لكنها يف 

جمال جتعل امل�صارب ال�صغر ي�صر يف حلقة مفرغة. الإ

مكانات  وامل�صكلة التي ر�صدتها من خالل املتابعة اأن البع�ش ل ي�صتفيدون من الإ

وامر، ور�صد  اأنظمة التداول، ول يعرفون كيفية ا�صتعرا�ش الأ التقنية التي تتيحها 

وامر، ول ي�صتعر�صون تاريخ �صعر ال�صهم،  نقاط دعم البيع ودعم ال�صراء يف قوائم الأ

ول بيانات اأرباحه، ول حتى التغر يف خارطة املالك الرئي�صيني وهي جميًعا اأدوات 

يتيحها موقع �صركة ال�صوق املالية، وتتيحها امل�صارف التي تنقل عنه اأو ترتبط به.

البع�ش يعتمد على احلد�ش، واحلد�ش ميكن املخاطرة بالعتماد عليه لفئة معينة 

�صواق، لكن من يتعامل فقط مبدخراته اأو قرو�صه ال�صغرة  وقليلة من املتعاملني يف الأ

عليه اأن يتعلم كيف ي�صتفيد من كل ما اأتيح، وليدرك اأن من ي�صيع �صيًئا عن �صهم ما اأو 

وىل به اأن ي�صرتي اأو يبيع ولي�ش اأن يدل النا�ش على البيع وال�صراء. قطاع ما كان الأ

لكم،  ا�صتثمار  وبعد  وم��ن  قبل  من  اإنها  لتداول  ا�صتثمارا  فقط  لي�صت  التقنية 

فاغتنموه.

اغتنام

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

منار
ا«. النامية ت�صتحق اهتماًما خا�صً

لنتعا�س عام 2010م

ق��ال��ت منظمة  اأخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 

ال��ت��ع��اون الق��ت�����ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة  اإن 

توقعات حدوث انتعا�ش اقت�صادي العام 

ول مرة يف عامني.  املقبل حت�صنت لأ

التباطوؤ  اأن  املنظمة  واأو���ص��ح��ت 

واأن  نهايته  م��ن  اق���رتب  الق��ت�����ص��ادي 

�صتعود  دول��ة   30 ت�صم  التي  منطقتها 

املئة  يف   0.7 ن�صبته  طفيف  من��و  اإىل 

العام املقبل يف حتول كبر عن انكما�ش 

ن�صبته 4.1 يف املئة هذا العام وارتفاع 

 0.1 ن�صبته  بانكما�ش  �صابق  توقع  من 

يف املئة. 

كبر  اإيلمي�صكوف  ي��ورج��ني  وق��ال 

القت�صاديني يف املنظمة بعدما ك�صفت 

املنظمة عن توقعاتها لالقت�صاد العاملي 

وىل منذ 2007 الàي  »هذه هي املرة الأ

نعدل فيها توقعاتنا بالزيادة«. 

اأن  هي  ال�صيئة  ن��ب��اء  »الأ واأ���ص��اف 

اأننا  �صمًنا  تعني  ت���زال  ل  التوقعات 

)الرتاجع(  نهاية  من  فح�صب  نقرتب 

�صيكون  ذلك  يلي  ال��ذي  النتعا�ش  وان 

بطيئا جًدا ورمبا ه�ٍصا«. 

اليابانية  ال�صادرات  اأرقام  وت�صر 

يف مايو اأيار اإىل مدى ه�صا�صة النتعا�ش 

عن  امل��ئ��ة  يف   40.9 انخف�صت  حيث 

العام ال�صابق وهو اأ�صواأ من التوقعات. 

ويتوقع على نطاق وا�صع اأن ينكم�ش 

يف  اأخ���رى  م��رة  م��رك��ي  الأ القت�صاد 

الربع الثاين من العام واإن كان مبعدل 

اأ�صا�ش  على  انخفا�ش  من  كثًرا  اأبطاأ 

ول  �صنوي بلغ 5.7 يف املئة يف الربع الأ

من العام. 

واأ�������ص������ادت م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون 

تقريرها  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي 

مركية قائلة اإنها  ب�صيا�صات التحفيز الأ

مهدت الطريق اأمام انتعا�ش يف الن�صف 

ا  اأي�صً حذرت  لكنها   .2009 من  الثاين 

عجز  وزي���ادة  البطالة  ارت��ف��اع  اأن  من 

امليزانيات قد يخرج ب�صهولة النتعا�ش 

العاملي عن م�صاره.
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المجهر

رحلة األوراق 
النقدية في الماضي.. 

والحاضر
الرياض: سالم أحمد الشريف

ظهرت  حتى  النقود  �سكل  العامل  يعرف  مل 

املنتجات(  )ت��ب��ادل  املقاي�سة  ن��ظ��ام  م�ساوئ 

اأ�سكال  اأول  فظهرت  الرغبات،  �سباع  لإ كو�سيلٍة 

ن�سان على  النقود يف �سكل �سلع مقبولة تعارف الإ

ولقد  التبادل.  عملية  يف  كو�سيط  ا�ستخدامها 

كو�سيط  �سلع  من  لها  ح�سر  ل  اأنواًعا  ا�ستخدم 

غريق املا�سية  للقيمة ومقيا�س لها، فا�ستخدم الإ

ا�ستخدام  على  �سيالن  اأه��ل  وت��ع��ارف  كنقود، 

التبغ،  الهنود احلمر  وا�ستخدم  فيال كنقود،  الأ

بينما كانت نقود اأهل ال�سني هي ال�سكاكني.

اإلغريق استخدموا الماشية كنقود، 
وأهل سيالن استعانوا باألفيال! 
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ن�������ص���ان م���ن ن��ظ��ام  وب��ع��د م��ع��ان��اة الإ

نافعة  م���ادة  ع��ن  يبحث  ب���داأ  املقاي�صة، 

ال�صلع  ت��ب��ادل  بوا�صطتها  يتم  ���ص��روري��ة 

واخلدمات، فكانت النقود احلل الذي وجده 

النا�ش مالًذا من م�صاوئ نظام املقاي�صة، 

منها  املراحل  من  بالعديد  النقود  وم��رت 

الذهب والف�صة والنحا�ش حتى و�صلت اإىل 

ن.  ال�صورة التي هي عليها الآ

التحقيق التايل يلقي ال�صوء على تلك 

املراحل، وير�صد ن�صاأة النقود منذ القدم 

و�صوًل اإىل ع�صرنا الراهن حيث اأ�صبحت 

النقود ب�صكلها وو�صعها الراهن لي�ش فقط 

معيار  هي  واإمن��ا  وال�صراء،  للبيع  كو�صيلة 

اقت�صادي لقوة اقت�صاد بلد ما.

ن�ساأة النقود وانت�سارها

ال�صرعان  ع��ب��داهلل  ب��ن  نايف  يقول 

النقد  مبوؤ�ص�صة  العمالت  متحف  اأم��ني 

ال��ع��رب��ي ال�����ص��ع��ودي: ان��ت�����ص��رت ال��ن��ق��ود 

الورقية من ال�صني اإىل الهند اإىل و�صط 

اآ�صيا ثم انتقلت يف القرن ال�صاد�ش ع�صر 

ويف  اقت�صادية،  اأ�صر  وتبنتها  اأوربا،  اإىل 

احلرب العاملية الثانية اأ�صبحت اجلهات 

اأ�صبه  �صندات  ت�صدر  التجارية  والبنوك 

هو  مم��ا  قيمة  اأك��رث  الورقية  بالعمالت 

موجود لديها من ودائع فعلية، فانك�صفت 

و�صاع وقلت ثقة النا�ش بالنقود الورقية  الأ

املعدنية  النقود  ت��داول  اإىل  النا�ش  وعاد 

امل�صاألة  ه��ذه  ت��داول  اأن  اإىل  جديد،  من 

مناط  فاأ�صبح  للدولة،  املركزي  البنك 

عمل العمالت الورقية بالبنوك املركزية، 

امل��ربم��ة،  ال�صفقات  حجم  ازدي����اد  م��ع 

وبتكرار التجارب، اكت�صف املتعاملون اأن 

جراء عملية  و�صيط لإ اأف�صل  املعادن هي 

التبادل بينهم من حيث كونها اأقوى على 

وت�صكيلها  جتزئتها  ميكن  كما  البقاء، 

باحلجم وال�صكل املطلوبني.

ن�صان  الإ وف�صل  ال�صرعان:  وي�صيف 

باقي  على  والف�صة  ال��ذه��ب  ا�صتخدام 

�صباب منها القبول العام الذي  املعادن لأ
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باعتبارهما  والف�صة  الذهب  من  كل  لق��اه 

رم���ًزا ل��ل��رثاء وال��رخ��اء ب��ني ال����دول، ذلك 

نظار،  الأ يلفت  بربيق  متتعهما  اإىل  اإ�صافة 

مما اأدى اإىل �صيوع ا�صتخدامهما يف �صناعة 

احللي و�صهولة احلمل والنقل و�صهولة متييز 

نوعيتهما وا�صتحالة تزويرهما واملتانة وعدم 

التاآكل وثبات القيمة ن�صبًيا والقابلية للطرق 

واحلجم  وال�صكل  بالوزن  الت�صكيل  و�صهولة 

دون  ل��الدخ��ار  القابلية  وك��ذل��ك   املطلوب، 

التعر�ش للتلف اأو ال�صداأ اأو احلريق.

وكان اأول بنك ي�صدر عملة ورقية ر�صمية 

نيوزلند يف بريطانيا، حيث  للدولة هو بنك 

�صخا�ش  كان ي�صدر �صندات مقابل ودائع الأ

الثانية  العاملية  احلرب  وقوع  وعند  للبنك، 

وعند  احل���روب،  مت��ول  البنوك  ه��ذه  كانت 

يح�صلوا  مل  بودائعهم  �صخا�ش  الأ مطالبة 

عليها فقلت ثقة النا�ش بالعملة الورقية اإىل 

اأن تبنتها البنوك املركزية للدول واأ�صبحت 

�صخا�ش  نقوًدا ائتمانية بحيث ت�صمن الدول لالأ

�صرفها من قبل البنوك التجارية.

متى  العملة  اأن  على  ال�صرعان  و�صدد 

خطرا  ناقاًل  اأ�صبحت  للتداول  طرحت  ما 

حتديد  على  حتر�ش  دول��ة  وك��ل  للبكتريا، 

العمر الفرتا�صي للعملة.

كما اأن عملية ربط العملة بعملة اأخرى 

تخ�صع ل�صوابط اقت�صادية و�صيا�صة، والقوة 

لتحديد  ال�صوابط  اأح��د  وتعترب  ال�صرائية 

القيمة  حتديد  ويتم  لها،  ال�صرائية  القيمة 

�صدار ولي�ش هناك اأي انعكا�صات اأو  منذ الإ

�صلبيات عليها.

ورق��ة  اأ���ص��ل  اأن  اإىل  ال�صرعان  واأ���ص��ار 

وم�صاف  القطن  من  م�صنوعة  البنكنوت 

على  وخروجها  لتقويتها  �صرية  م��واد  اإليها 

ان�صيابية  اأك���رث  ت�صبح  بحيث  ورق  هيئة 

�صافة اإىل ميزتها يف  حتى ي�صهل طيها، بالإ

امت�صا�صها لعوامل التداول، ولديها القدرة 

الزيوت،  وبع�ش  الرطوبة  امت�صا�ش  على 

اأمان  عملية  اإدخ��ال  اإمكانية  اإىل  �صافة  بالإ

مان. بها كالعالمة املائية وخيط الأ

واأو�صح اأنه مت تداولها يف القرن الثالث 

�صرة مينغ،  لأ ال�صني كنقود ورقية  ع�صر يف 

وتغير،  تزييف  عمليات  عليها  متت  بعدها 

الورقية  النقود  تانغ وتبنت  اأ�صرة  ثم جاءت 

امل��وارد  يف  للنق�ش  تالفًيا  وذل��ك  وطورتها 

الثمينة كالذهب والف�صة.

�سناعة ورق البنكنوت

من جانبه اأو�صح اخلبر املايل والباحث 

املغلوث كيف  الدكتور عبد اهلل  القت�صادي 

الصينيتان  وتانغ  مينغ  أسرتا 
أول من اخترع النقود الورقية.

ال�صيطرة  يف  كبًرا  دوًرا  احلكومات  تلعب 

يف  للتحكم  النقود  من  امل��ت��داول  الكم  على 

املعرو�ش  زيادة  اإن  حيث  الت�صخم،  م�صاألة 

املوارد  من  منا�صبة  تغطية  وجود  دون  منها 

يوؤدي حتًما حلدوث الت�صخم. كما يو�صح اأن 

�صكال  الأ من  العديد  يف  تطورت  قد  النقود 

على مدى مئات ال�صنوات، وكيف كان �صكلها 

وىل عرب الكثر من الطرائف  يف الع�صور الأ

التاريخية. 

من  وىل  الأ عهودها  يف  النقود  و�صنعت 

ويختلف  للده�صة،  املثرة  املواد  من  الكثر 

ذلك ح�صب املكان والزمان الذي ا�صتخدمت 

فيه وكذلك ال�صعب الذي ي�صتخدمها، ولذلك 

احلجارة  من  م�صنوعة  نقود  هناك  كانت 

خ�صبية  نقود  هناك  كانت  كما  اجلب�ش،  اأو 

وحديدية ونحا�صية وبرونزية. 

نقوًدا  هناك  اأن  الطريفة  �صياء  الأ ومن 

كانت ت�صنع من ال�صيكولته على نحو يجعل 

املرء حمتاًرا هل ي�صرتي بها �صيًئا اأم ياأكلها، 

اأن ت�صرتي  وهل كانت قيمتها الفعلية ميكن 
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اأم ل  قطعة �صيكولته م�صاوية لها يف الوزن 

ت�صتطيع ذلك. 

والع�صرين،  الواحد  القرن  ق��دوم  وم��ع 

يهيمن  �صغرة  كونية  قرية  العامل  اأ�صبح 

لكرتونية، والتي اأدت  عليها ع�صر النقود الإ

اإىل حدوث الكثر من التغرات القت�صادية 

والجتماعية وال�صيا�صية والثقافية.

وحتى يغري ال�صيارفة اآنذاك اأ�صحاب 

اإي���داع  عملية  على  ق��ب��ال  الإ على  م����وال  الأ

اأجر  اقت�صاء  عن  تنازلوا  لديهم،  اأموالهم 

ذلك،  بعد  ثم  لديهم.  النقود  حفظ  نظر 

قاموا مبنح من يقوم باإيداع نقودهم لديهم 

يف  ي��داع��ات  الإ هذه  على  مغر  ب�صعر  فائدة 

مقابل اإي�صالت يقوم ال�صراف باإ�صدارها، 

ي�صالت، مت  وبازدياد ثقة النا�ش يف هذه الإ

�صرف  اإىل  �صرورة  دون  ال�صوق  يف  تبادلها 

قيمتها ذهًبا. 

الت�سخم وطباعة النقود

اأن  اإىل  الق��ت�����ص��ادي  ال��ب��اح��ث  واأ���ص��ار 

�صكلها  يف  ورقية  نقود  �صدار  لإ حماولة  اأول 

التي قام  تلك  لدينا، هي  املعروف  احلديث 

بها بنك ا�صتكهومل بال�صويد �صنة )1656م(، 

ديًنا  مُت��ث��ل  ورق��ي��ة  �صندات  اأ���ص��در  عندما 

اإىل  وال�����ص��رف  ل��ل��ت��داول  وقابلة  حلاملها، 

ذهب مبجرد تقدميها للبنك. 

م��ب��ي��ًن��ا اأن��ه��ا ظ��ه��رت يف ���ص��ورة ه��ذه 

بعد  فيما  حتولت  التي  النمطية  ي�صالت  الإ

اإىل �صندات حلاملها، واأ�صبحت تتداول من 

يد اإىل يد دون احلاجة اإىل تظهر. 

وهذه ال�صندات متثل ديًنا على البنوك، 

ولذا كان من الطبيعي اأن تكون مغطاة بن�صبة 

)100 %( من نقود ذهبية لدى ال�صيارفة، 

اإىل  الو�صع،  هذا  على  ال�صيارفة  وا�صتمر 

الوقت الذي �صعرت فيه املوؤ�ص�صات النقدية 

اأن با�صتطاعتها اإقرا�ش النقود دون احلاجة 

اإىل غطاء ذهبي لها. 

البنكنوت  ورق����ة  أص���ل 
ومضاف  القطن  من  مصنوعة 
لتقويتها  سرية  م��واد  إليها 
ورق  هيئة  على  وخ��روج��ه��ا 

يسهل طيه.

�صداراتهم  لإ البنوك  تغطية  واأدى عدم 

تعر�ش  اإىل  ذه��ب��ي��ة،  ب��ن��ق��ود  ���ص��ن��دات  م��ن 

احلروب  اأوق��ات  يف  فال�ش،  لالإ منها  الكثر 

على  ال�صغط  نتيجة  النقدية،  زم����ات  والأ

الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها. 

ث��ر  ب��الأ املختلفة  احل��ك��وم��ات  وب�صعور 

���ص��دار  الإ لعمليات  اخل��ط��ر  الق��ت�����ص��ادي 

الدول  من  العديد  يف  امل�صرع  قام  النقدي، 

واح��د  بنك  على  ���ص��دار  الإ عملية  بق�صر 

�صراف احلكومي، اأو ق�صره على  يخ�صع لالإ

البنك املركزي اململوك للحكومة. 

وهكذا بداأ ظهور و�صيط جديد للتبادل، 

�صاع  ال��ت��ي  ال��ب��ن��ك��ن��وت  اأوراق  يف  م��ت��م��ث��اًل 

ا�صتخدامها كبديل للنقود املعدنية.

�صدرت  ال��ت��ي  ال��ورق��ي��ة  النقود  وك��ان��ت 

على  حتمل  ع�صر،  الثامن  القرن  اأوائ��ل  يف 

امل�صدرة  الهيئة  فيها  تتعهد  عبارة  ظهرها 

لها بالوفاء بالقيمة احلقيقية للنقد وحتويل 

قيمتها ال�صمية اإىل ذهب عند الطلب. 

وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها 

اأي وقت،  اإىل ذهب يف  ا�صتبدالها  مكانية  لإ

ال��ع��م��الت  ���ص��ي��اع  اإىل جت��ن��ب  ���ص��اف��ة  ب��الإ

واإع���ادة  ت��داول��ه��ا  نتيجة  وتاآكلها  املعدنية 

�صكها و�صياغتها. 

لكن مع بداية القرن الع�صرين، تدهورت 

حوال القت�صادية للكثر من دول العامل،  الأ

وكرثت احلروب ونق�ش غطاء الذهب، مما 

ا�صطر ال�صلطات النقدية لوقف ا�صتعدادها 

ل�صرف القيمة ال�صمية للنقود الورقية مبا 

يعادلها من ذهب. 

الئتمانية  ال��ن��ق��ود  اأن  امل��غ��ل��وث  وي��ب��ني 

النق��ود  ب��ني  نهائًيا  ال�صلة  لتنهي  ج��اءت 

انقطاع هذه  اأعطى  النفي�صة، مما  واملعادن 

ال�صلة مرونًة كبرة لعر�صها.

اأو  امل��رون��ة  اأن ه���ذه  ال��ب��اح��ث  واع��ت��رب 

اإذ  حدين،  ذو  �صالح  ���ص��دار  الإ يف  احلرية 

ملواجهة  اإنقا�صه  اأو  ���ص��دار  الإ زي��ادة  ميكن 

اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، غ��ر اأن 

���ص��دار ي���وؤدي اإىل اإح���داث  ال��ت��م��ادي يف الإ

موجات متتالية من الت�صخم.

بندر  امل�صريف  اخلبر  راأى  جهته  من 

عبدالكرمي اأن كرثة طباعة الورق يزيد من 

عملية الت�صخم وبالتايل تفقد العملة قيمتها 

قبول  اأن  ال�صدد  هذا  يف  موؤكًدا  ال�صرائية، 

يحميها من عملية  كاحتياطي عاملي  العملة 

الت�صخم.

عدة  اأن  اإىل  امل�صريف  اخلبر  واأ���ص��ار 

ال��ث��ان��ي��ة من  ال��ع��امل��ي��ة  دول خ���الل احل���رب 

�صمنها بريطانيا وفرن�صا والوليات املتحدة 

عملة  و�صع  على  اتفقوا  واأملانيا  مريكية  الأ

وخالل  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  عاملية 

الت�صخم الذي ح�صل يف اأملانيا مت العتماد 

وحتى  ع��امل��ي��ة،  كعملة  ال����دولر  عملة  على 

م��ري��ك��ي��ة من  الأ امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تتمكن 

توفر  اأن  عليها  يجب  ك��ان  ال���دولر  طباعة 

النظام  على  اعتماًدا  الطباعة  مقابل  ذهًبا 

العاملي، اإىل اأن جاء عام 1937م فلم ت�صتطع 

ال��وف��اء ب��الل��ت��زام، وح��ت��ى مت��ول ال��ولي��ات 

مل  وفيتنام  كوريا  حرب  مريكية  الأ املتحدة 

تكن لديها القدرة على توفر الذهب اأنذاك 

تفك  ال����دول  ف��ب��داأت  ال����دولر  تطبع  ح��ت��ى 

وال��دول  اليابان  اأن  اإل  ال��دولر  من  عملتها 

اخلليجية اعتربتها عملة عاملية ومنذ ذلك 

احلني اأ�صبح الدولر عملة احتياطية عاملية 

لرتباطه وتقيده بالبرتول اأي�صا.

البنكنوت كغطاء نقدي

بن  ف�صل  القت�صادي  اخلبر  ويلفت 

الورقية  النقود  ن�صوء  اأن  البوعينني  �صعد 

ال�صابع ع�صر، حيث  القرن  بداأ يف  اأورب��ا  يف 

اإيداع ما لديهم من ذهب  اإىل  التجار  عمد 

يف  بها  لالحتفاظ  ال�صاغة  ل��دى  ف�صة  اأو 

يعطون  ه���وؤلء  وك��ان  احلديدية  خزائنهم 

اأو �صهادة  اإي�صال  اأوراًق��ا يف �صكل  املودعني 

يتعهدون فيها برد ما اأودع لديهم من ذهب 

مبجرد طلبه.

أصدر  بنك  أول  الشرعان: 
عملة ورقية رسمية للدولة هو 

بنك نيوزلند في بريطانيا.
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الذهب  تت�صلم  ال��ب��ن��وك  اأ�صبحت  ث��م 

واأ�صدرت  منهم،  بدًل  ي�صالت  الإ وت�صدر 

اإىل  للتحويل  القابلة  الورقية  النقود  البنوك 

اأطلق  والتي  م��ر،  الأ بادئ  اأو ف�صة يف  ذهب 

هذه  اأ�صبحت  ث��م  ن���وت(،  )البنك  عليها 

النقود الورقية غر قابلة للتحويل.

قاعدة  اإن  القت�صادي:  اخلبر  ويقول 

حتويل البنكنوت اإىل ذهب حتقق يف الغالب 

ومنها  تتبعها،  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ل��ل��دول  م��زاي��ا 

ا�صتخدام الذهب كقاعدة نقدية فهو يدعم 

ي�صع  اأن��ه  كما  ال��ن��ق��دي،  النظام  يف  الثقة 

قيًدا اآلًيا مبا�صًرا على كمية النقد امل�صدر، 

�صعار يف املدى  ويحقق ال�صتقرار الن�صبي لالأ

الطويل، وتثبيت ن�صبة مبادلة عمالت الدول 

املختلفة ببع�صها. ورغم ذلك واجهت قاعدة 

وىل ما  الذهب م�صاكل منذ احلرب العاملية الأ

اأدى اإىل انهيارها، والتحول عنها اإىل النقود 

الذهب.. اإىل  للتحويل  القابلة  غر   الورقية 

تغطية  قاعدة  قائاًل:  البوعنني  وا�صتطرد 

وراق النقدية بالذهب كانت اأكرث فائدة،  الأ

عليه  هو  مما  العاملي  للنظام  وان�صباطية 

الدول  بع�ش  تقوم  الوقت احلايل، حيث  يف 

م��راع��اة  دون  النقدية  وراق  الأ ب��اإ���ص��دار 

وبذلك  النقدية،  دارة  ل��الإ ال�صليمة  القواعد 

دون  البنكنوت  اإ���ص��دار  اإن  ال��ق��ول  ميكن 

النقدية  دارة  الإ وحت��رر  بالذهب،  تغطيته 

ر�صدة  بالأ مبا�صرة  عالقة  اأي��ة  عن  الكلي 

القت�صاد،  ق��وة  على  والعتماد  الذهبية، 

العاملي  بالقت�صاد  اأ�صر  ال�صيا�صي  والنفوذ 

اأك��رث مم��ا خ��دم��ه، ف��ال خ��الف على وج��ود 

الكثر من املزايا لتطبيق نظرية البنك نوت 

وراق  �صراف يف اإ�صدار الأ امل�صتقلة، اإل اأن الإ

النقدية من الدول املهيمنة اأ�صر بالقت�صاد 

العاملي اأكرث مما حقق له من فوائد، ولو اأن 

النظام  مع  تامة  مب�صوؤولية  تعاملت  ال��دول 

 %50 عن  يقل  ل  بجزء  واحتفظت  اجلديد، 

م��ن ال��ق��اع��دة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ك��ان ذل���ك اأوث���ق 

خا�صة  العاملي  القت�صاد  مل�صتقبل  واأج��دى 

زمات ال�صاملة والدمج بني القاعدتني  يف الأ

ميكن اأن يحقق الفوائد الق�صوى لالقت�صاد 

العاملي.

وراق  الأ اأن قاعدة  اإىل  البوعنني  واأ�صار 

يف  تعتمد  بالذهب  املغطاة  غ��ر  النقدية 

على  وقدرته  القت�صاد،  قوة  على  �صا�ش  الأ

بها  والقبول  الوطنية  العملة  الثقة يف  زيادة 

ميكن  ل  اأنه  ال�صدد  هذا  يف  موؤكًدا  عاملًيا، 

عن  العاملي  والنفوذ  ال�صيا�صية  القوة  ف�صل 

اخلبر  وتابع  العملة،  يف  املبا�صر  التاأثر 

حجم  اأن  جند  هنا  من  قائاًل:  القت�صادي 

يخ�صع  اأن  يجب  املتاحة  النقدية  وراق  الأ

ملعاير نقدية �صارمة ت�صمن املحافظة على 

قيمتها احلقيقية. 

ربط العمالت بالدولر

الوليات  تو�صع  من  البوعينني  ويحذر 

املتحدة يف اإ�صدار ال�صندات وحتمل الديون 

مركي الذي  فراط يف طباعة الدولر الأ والإ

والذي  العاملي  القت�صاد  على  خطًرا  ي�صكل 

معترًبا  م��رك��ي،  الأ القت�صاد  عليه  يهيمن 

ب��ال��دولر  عمالتها  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال���دول  اأن 

�صد ت�صرًرا من ذلك.  مركي هي الأ الأ

اأن  نعرتف  اأن  يجب  البوعنني:  وق��ال 

اقت�صادات  اأك��رب  هو  م��رك��ي  الأ القت�صاد 

ذلك  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ط����الق،  الإ على  ال��ع��امل 

�صيا�صي  بنفوذ  تتمتع  املتحدة  ف��ال��ولي��ات 

دون  العامل  على  مهيمنة  يجعلها  وع�صكري 

مركي  الأ الدولر  اأن  ا�صتثناء، ولذلك جند 

التي تعر�ش  رغم �صعفه، وبع�ش امل�صكالت 

اأنه  على  ي�صنف  مركي،  الأ القت�صاد  لها 

زم��ات،  الأ يف  العامل  لها  يلجاأ  التي  العملة 

واملدفوعات  التقييم،  عملة  اأنه  اإىل  اإ�صافة 

ال��دول  رب��ط  �صبب  يف�صر  وه���ذا  ال��دول��ي��ة، 

فراط  مركي. اإل اأن الإ عمالتها بالدولر الأ

يف العتماد على الدولر كعملة ربط، وعملة 

احتياط قد يقود اإىل م�صكالت ورمبا كارثة 

نقود  المغلوث: كانت هناك 
تصنع من الشيكوالته على نحو 
يشتري  حائًرا هل  المرء  يجعل 

بها أم يأكلها.

كثرة  الكريم:  عبد  بندر 
من  النقدية  األوراق  طباعة 
العملة  يفقد  مالي  غطاء  دون 

قيمتها الشرائية.

المجهر

خصائص أوراق البنكنوت
معينة  خ�صائ�ش  هناك  اأن  عبدالكرمي  بن  بندر  امل�صريف  اخلبر  يو�صح 

وراق النقدية التي يتم ت�صنيعها من القطن حتى يكون احلرب  ومميزات تتمتع بها الأ

بها  الدول  وراق، وتزود  الأ على درجة معينة، وتتوىل �صركة دي ل رو ت�صنيع هذه 

مبوا�صفات ومعاير معينة، وتعمد موؤ�ص�صات النقد اإىل اعتماد العديد من العالمات 

واملزيفني،  املحتالني  من  عليها  للحفاظ  عاملًيا  عليها  املتعارف  املختلفة  منية  الأ

وتهدف من وراء ذلك لتحقيق اأق�صى قدر من الفعالية، وت�صتخدم موؤ�ص�صات النقد 

كرث و�صوحا )املك�صوف( مثل العالمة  اأنواًعا خمتلفة من املعامل وهذه ترتاوح بني الأ

�صعة فوق البنف�صجية  املائية، وتلك التي حتتاج اإىل معدات خا�صة مثل م�صابيح الأ

خرى التي حتتاج لو�صائل خا�صة للتعرف عليها وهذه ل  لتوثق لهم )ال�صرية(، والأ

يعرفها �صوى عدد قليل جدا من النا�ش )الطب ال�صرعي(. 

من وال�صباغات  منية التي تكمل ال�صمات املائية فت�صمل خيوط الأ اأما ال�صمات الأ

التي حتفظها من تغرات لونها عند تعر�صها للحرارة.
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ريم أسعد
حما�صرة يف التمويل بكلية دار احلكمة

ربعاء 17 يونيو 2009 جاء  اأنقل لكم اليوم خرًبا ب�صحيفة املدينة عدد الأ

م�صمى  حتت  ال�صعوديات  من  عدد  اأطلقها  ن�صائية  حملة  »طالبت  يلي:  ما  فيه 

مل  اللواتي  للن�صاء  عمل  فر�ش  فتح  ومنها  للمراأة،  حًقا   27 برد  حقي«،  »اأري��د 

اللجان،  ال�صورى يف خمتلف  املراأة حق ع�صوية جمل�ش  واإعطاء  تعليًما،  يتلقني 

البالغة  امل��راأة  حق  وكفالة  الجتماعية،  اللجنة  على  ع�صويتها  ق�صر  وع��دم 

اإذن  بدون  �صفرها  وجواز  ال�صخ�صية  بطاقتها  جتديد  اأو  اإ�صدار  يف  الر�صيدة 

اململكة  مبحاكم  ن�صائية  اأق�صام  واإيجاد  ال�صيارة.  بقيادة  للمراأة  وال�صماح  اأحد. 

ممار�صة  للفتيات  تتيح  ن�صائية  ريا�صية  اأندية  وافتتاح  ق�صائًيا،  امل��راأة  خلدمة 

دور  اإغفال  اإن  اإىل  ت�صر  املطالب  اأن  احلملة  رئي�صة  وبينت  الريا�صية.  لعاب  الأ

املراأة يف التنمية القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية يعد مبثابة اإهدار للجهود 

مع التاأكيد على ات�صاع الوعي بالعالقة الطردية بني التنمية واإ�صهام املراأة فيها 

تنمية  حتقيق  ميكنهن  ل  الوطن  ن�صاء  اإن  وقالت  املجتمع،  ن�صف  باعتبارها 

باأو�صاع  النهو�ش  اأن  اىل  لفتة  التنمية،  عنا�صر  كل  يف  امل�صاهمة  بدون  حقيقية 

عليه  تركز  رئي�صًيا  مطلًبا  اأ�صبح  التنمية  عملية  يف  امل�صاركة  من  ومتكينها  املراأة 

ا�صرتاتيجية  روؤي��ة  عمل  اأ�صبح  لذلك  ونظًرا  التنموية،  توجهاتها  �صمن  الدولة 

للمراأة �صرورة ملحة يف الوقت احلا�صر«.

 CNBC قناة  اأذاعتها  حلقة  �صيفة  املا�صي  �صبوع  الأ كنت يف  هنا،  ب��داأ من  واأ

�صهم« وكانت معي �صيفة من م�صر  Arabia ومو�صوعها »املراأة العربية واأ�صواق الأ
املالية.  �صواق  والأ وراق  الأ يف  معروفة  ا�صتثمارية  خبرة   - النجار  د.عنايات  هي 

اأنني من  وكان حمور احللقة هو مدى اختالف املراأة ا�صتثمارًيا عن الرجل، ومبا 

اأن  ذكرت  فقد  املالية  هلية  والأ باملال  يتعلق  فيما  والرجل  املراأة  مب�صاواة  املنادين 

املال ل يتحدث �صوى لغة واحدة فقط وهي لغة املال. 

ا عن مدى قدرة املراأة ال�صعودية على اإدارة ثرواتها مقارنة باملا�صي،  حتدثنا اأي�صً

واتفقنا على اأن هناك تقدًما ملحوًظا يف ا�صتقاللية املراأة مادًيا. ثم وقع نظري على 

اخلرب املذكور اأعاله فتاأكدت حلظتها من اأن املراأة ال�صعودية قطعت �صوًطا فكرًيا ل 

ي�صتهان به، وبراأيي لذلك �صببان هما التعليم والتمكني املادي للمراأة. و�صيكون ذلك 

مو�صوع العددين القادمني اإن �صاء اهلل. 

ريم أسعد

التمكين االقتصادي للمرأة (1)

زوايا ل ميكن توقع نتائجها م�صتقباًل. 

القت�صادي  اخلبر  واأ�صار 

على  ال���ع���امل  اع��ت��م��اد  اأن  اإىل 

تقييم  يف  م���رك���ي  الأ ال�����دولر 

�صا�صية يعطي  النفط، وال�صلع الأ

تخفف  اإ�صافية  ميزة  ال���دولر 

من القيود النقدية التي يفرت�ش 

الفيدرايل  البنك  بها  يلتزم  اأن 

ميكن  ل  اأن����ه  اإل  م����رك����ي،  الأ

ال���ص��ت��ه��ان��ة ب��ع��واق��ب م��ث��ل ه��ذه 

زمات التي  مور، خا�صة يف الأ الأ

خيارات  من  ال��دولر  تخرج  قد 

ن��ادت  وق���د  ال��دول��ي��ة،  التقييم 

زمة  الأ بعيد  بذلك  الدول  بع�ش 

العاملية. 

ربط  اأن  البوعينني  واأو�صح 

يجعلها  بالدولر  عملتها  ال��دول 

النقدية  ال�صيا�صة  رحمة  حتت 

اأب���ت،  اأم  ���ص��اءت  ال��ف��ي��درال��ي��ة 

ال�صلبيات  من  ه��ذه  اأن  معترًبا 

اأداء  يف  ت��وؤث��ر  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

املرتبطة  الق��ت�����ص��ادت  بع�ش 

مركي كال�صيا�صة  بالقت�صاد الأ

على  الع��ت��م��اد  يف  ال��و���ص��ط��ي��ة 

م�صدًدا  رب���ط،  كعملة  ال����دولر 

احتياطيات  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  على 

خ��رى  الأ ال�صعبة  العمالت  من 

واجلنية  الني،  اليورو،  وبخا�صة 

���ص��رتل��ي��ن��ي، ف��ه��ذا مي��ك��ن اأن  الإ

بالدولر  املرتبطة  الدول  يجنب 

كثًرا من امل�صاكل امل�صتقبلية.

القت�صادي  اخلبر  واأعترب 

مركية قد ت�صكل  اأن ال�صندات الأ

م�صرتيها،  على  خطًرا  م�صتقباًل 

بزيادة  اخلطر  ه��ذا  ويت�صاعف 

حجم ال�صتثمارات اإذا ما ا�صتمر 

م��رك��ي  ال��و���ص��ع الق��ت�����ص��ادي الأ

ال���دولر  وا�صتمر  ال��رتاخ��ي،  يف 

ال�صيا�صة  وا�صتمرت  النهيار،  يف 

النقدية واملالية الفيدرالية بالعمل 

بعيًدا عن املعاير املن�صبطة.
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قضية العدد

خالد الزومان من الرياض 

ركيزة أساسية 
في المصرفية 

العالمية.. ولكن

المقاصة البنكية..
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الركائز  من  البنكية  املقا�سة  نظام  يعد 

البنك  يكفلها  التي  الهامة  العاملية  امل�سرفية 

�سراف  بالإ يقوم  حيث  ال��دول��ة،  يف  امل��رك��زي 

يف  وتتم  البنوك  ب��ني  املقا�سة  عمليات  على 

تتلقاها  التي  ال�سيكات  ت�سفية  الغرفة  هذه 

البنوك من عمالئها بق�سد حت�سيلها حل�سابهم 

ر�سدة  خرى والقيام بت�سوية الأ من البنوك الأ

املتخلفة عن هذه العملية بطريق نقل احل�ساب 

على دفاتره بني ح�سابات البنوك.



قضية العدد
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وي���ك���ون ل��غ��رف��ة امل��ق��ا���ص��ة م��دي��ر من 

الت�صوية  ك�صف  على  التوقيع  م�صوؤوليته 

املالية لغرفة املقا�صة بعد مطابقته واإقراره 

من قبل مندوب البنك وتنفيذ املقا�صة بني 

ت�صوية  فيها  يتم  حيث  البنوك،  ح�صابات 

ماليني  اإىل  قيمتها  ت�صل  التي  ال�صيكات 

انتقال  اإىل  احلاجة  دون  يومًيا  ال��ري��الت 

موال النقدية انتقاًل فعلًيا من بنك اإىل  الأ

اآخر. 

قيمة  امل��ق��ا���ص��ة  غ���رف���ة  يف  وت�����ص��وى 

ب��ن��ك من  اأي  امل�����ص��ح��وب��ة ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ك��ات 

اإليه  امل�صلمة  ال�صيكات  قيمة  مع  البنوك 

ل  بحيث  ال��ب��ن��وك  ���ص��ائ��ر  م��ن  للتح�صيل 

املتخلف  ال��ر���ص��ي��د  اإل  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ي��دف��ع 

بينها  فيما  البنوك  ل�صالح  املقا�صة  بعد 

التي  احل�صابات  طريق  عن  يتم  هذا  وكل 

املركزي. البنك  لدى  البنوك  بها  حتتفظ 

لبيوتات  الت�صويات  مبالغ  جمموع  وك��ان 

املقا�صة  يف ال�صعودية عام 1996 ما يقارب 

دولر(  مليار   933( ري��ال  تريليون   3.5

لت�صل  تدريجًيا  املبالغ  هذه  تناق�صت  ثم 

مليار  ريال )133  مليار   500 من  اأقل  اإىل 

دولر( يف عام 2002.

ملجلة  ح��دي��ث��ه��م  يف  خ�����رباء  وات���ف���ق 

تطوير  على  املداومة  اأهمية  على  »ت��داول« 

التقنية املتعلقة بالقطاع امل�صريف والبنكي 

التي �صتنعك�ش بالتاأكيد على تطوير عمليات 

املقا�صة ومكننتها وتخفي�ش اأوقات املقا�صة 

البنكية اإىل 24 �صاعة.

التقدم التقني واملقا�سة

جمعية  ع�صو  ال��ع��م��ران  حممد  ي��ق��ول 

املقا�صة  جتربة  اإن  ال�صعودية  القت�صاد 

وت��ط��وره��ا  تعترب  ت��ه��ا  ن�����ص��اأ م��ن��ذ  البنكية 

جتربة مهمة للقطاع امل�صريف العاملي حيث 

انتقال  ت�صهيل  يف  رئي�صي  ب�صكل  �صاهمت 

ا داخل  موال فيما بني البنوك وخ�صو�صً الأ

دعم  يف  �صاهمت  ن��ه��ا  اأ ه���م  والأ دول���ة  ك��ل 

الدول  داخل  املختلفة  التجارية  الن�صاطات 

م�صتفيدة من التقدم التقني الذي لعب دوًرا 

و�صيوؤدي  املقا�صة  اآليات  تطوير  يف  هاًما 

اإىل  م�صًرا  بالتاأكيد،  م�صتقباًل  الدور  هذا 

اأدى  �صويفت  نظام  اإن  القول  ن�صتطيع  اأننا 

هذا  اأدى  �صريع  ونظام  عاملًيا  ال��دور  هذا 

خرة. الدور حملًيا خالل ال�صنوات الأ

ال�صتثمارات  بتدفق  عالقتها  وع��ن 

وح���ج���ز ال�����ص��ي��ول��ة وف����ق ع���وام���ل ال��زم��ن 

ن�صطة  الأ اأن  يرى  اقت�صادًيا،  وتاأثراتها 

ترتبط  ال�صتثمارات  وتدفق  القت�صادية 

ب�صكل مبا�صر اأو غر مبا�صر بوجود اأنظمة 

انتقال  ان�صيابية  يف  ت�صاهم  تقنًيا  متقدمة 

وبالتايل  امل�صريف  النظام  داخ��ل  م��وال  الأ

زيادة  ت�صجع على  نظمة  الأ فاإن وجود هذه 

ال�صتثمارات  وتدفق  القت�صادية  ن�صطة  الأ

في  المقاصة  أنظمة  العمران: 
وتحتاج  ما  نوًعا  بطيئة  المملكة 
إلى تسريع آليات التحصيل لتكون 
بين  التحويل  ألنظمة  مشابهة 

البنوك.
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اأنظمة  اأن  اأن املالحظ  اإل  والعك�ش �صحيح 

نوًعا ما وحتتاج  اململكة بطيئة  املقا�صة يف 

اإىل ت�صريع اآليات التح�صيل لتكون م�صابهة 

نقطة  وه��ذه  البنوك  بني  التحويل  نظمة  لأ

املقا�صة  �صت�صاعد على تطوير نظام  مهمة 

بني البنوك ال�صعودية.

مقا�سة ال�سيكات واملكننة

الدكتور  املحامي  اأو���ص��ح  جانبه  م��ن 

عثمان خالد الدعجاين اأن معايل حمافظ 

موؤ�ص�صة النقد �صابًقا قد �صرح يف اأغ�صط�ش 

لل�صيكات  اجلديد  النظام  اأن  ع��ام2006م 

2007م  �صيبداأ تطبيقه يف فرباير من عام 

اإل اأن التاريخ املحدد مر وتعدى ومل يطبق 

ب��ع��دم��ا عكفت  اإل���غ���اوؤه  ال��ن��ظ��ام ح��ي��ث مت 

م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ن��ق��د وال��ب��ن��وك ال��ع��ام��ل��ة على 

تطويره وكلفها كثًرا وكان النظام اجلديد 

الذي اأعلن عنه يعترب نقلة نوعية يف نظام 

فرتة  ت�صتغرق  لن  حيث  ال�صيكات  مقا�صة 

ربع والع�صرين �صاعة عن طريق  املقا�صة الأ

بياناتها  واإر�صال  لل�صيكات  ال�صوئي  امل�صح 

مبوؤ�ص�صة  املقا�صة  غرفة  اإىل  اإل��ك��رتون��ًي��ا 

النقد بدًل من النظام املعمول به الذي ما 

زال قائًما ويعتمد على العمل اليدوي حيث 

�صيك  مقا�صة  مهمة  تنفيذ  على  يتناوب 

اآخ��ر  بنك  على  وم�صحوب  بنك  يف  م��ودع 

النهاية  يف  ي�صل  حتى  اأ�صخا�ش  خم�صة 

اأيام  ثالثة  وي�صتغرق  امل�صتفيد  ح�صاب  اإىل 

�صبوع  الأ نهاية  عطلة  ���ص��ادف  واإن  عمل 

يام  الأ هذه  اإىل  في�صاف  ر�صمية  عطلة  اأو 

الواقع على  ال�صرر  تتخيل  اأن  ولك  الثالثة 

اإ�صافة  الطويلة  املدة  هذه  جراء  امل�صتفيد 

ال�صيكات  فقدان  مثل  اأخ��رى  خماطر  اإىل 

بالغ عن  جراء نقلها بًرا اأو جًوا وتاأخر الإ

عمليات الحتيال يف ال�صيكات وعدم وجود 

يت�صرر  م��وؤث��رة  م�صاكل  وه��ي  لها  املقابل 

ا  اأي�صً البنك  ويت�صرر  اأوًل  امل�صتفيد  منها 

و�صمان  وامل��راق��ب��ة  النقل  تكاليف  ب�صبب 

�صياع ال�صيكات اأو تلفها هذا عدا عن عدم 

وقت  ال�صيكات يف  تلك  قيم  ال�صتفادة من 

مبكر.

ومما يزيد الطني بلة اأن بع�ش موظفي 

البنك امل�صحوب عليه �صيك ذي قيمة عالية 

املر�صل  البنك  اإىل  ال�صيك  ب��اإع��ادة  يقوم 

ل  بيان  اأو  موؤثرة  غر  معلومة  من  للتاأكد 

الحتفاظ  ب��ه��دف  املقا�صة  ت��اأخ��ر  ي��ربر 

وبدًل  اأطول فرتة ممكنة  بنكه  لدى  باملبلغ 

اأيام  للثالثة  املقا�صة  عملية  ا�صتغراق  من 

مرة  من  اأكرث  ال�صيك  يعاد  املعتادة  العمل 

ا ملخاطر اأكرب وتكاليف اأكرث ووقت  متعر�صً

الذي  امل�صتفيد  هو  ك��رب  الأ واخلا�صر  اأك��رث 

حرم من التمتع والطمئنان على اأمواله يف 

وقت منا�صب. 

اإىل  وي�صر الدعجاين يف هذا ال�صدد 

اأو  ال�صيك  يفقد  عندما  الكربى  امل�صكلة 

ل  قاهر  لظرف  اأو  البنك  من  بخطاأ  يتلف 

امل�صتفيد  معاناة  تبداأ  فهنا  فيه  للبنك  يد 

فيها  جتتمع  �صائكة  ق�صية  يف  ال�صيك  من 

ووق��وع  ال�صيك  �صحة  من  التاأكد  �صعوبة 

تتعلق  حرة  بعدها  ما  حرة  يف  امل�صتفيد 

باملعاملة الذي �صرف مقابلها هذا ال�صيك 

هل متت العملية دون اأن ي�صتلم قيمة ال�صيك 

ال�صيك  �صرف  يتم  ريثما  علقت  اأنها  اأم 

ولك اأن تتخيل ما قد ين�صاأ عن التعطيل من 

قد  م�صاكل  من  عليه  يرتتب  وما  خالفات 

ت�صل اإىل حد الو�صول اإىل املحاكم اأ�صف 

حرة  يف  ا  اأي�صً �صيقع  البنك  اأن  ذلك  اإىل 

هل يعو�ش عميله عن قيمة ال�صيك املفقود 

ثم  يعو�صه  قد  حيث  يرف�ش  اأم  التالف  اأو 

مقابل  ل  التعوي�ش  بعد  ال�صيك  اأن  يظهر 

له اأو اأنه مزور اأو اأنه غر �صالح للمقا�صة 

من  جهتني  من  م�صاكل  يف  العميل  ويدخل 

جهة م�صدر ال�صيك ومن جهة البنك!!

النقد  موؤ�ص�صة  اإن  الدعجاين  ويقول 

املنظومة  لتطوير  متوا�صلة  جهوًدا  تبذل 

امل�صرفية اإل اأنها يف هذه الناحية متاأخرة 

المقاصة يلزمه تطوير تقنية  الدعجاني: تطوير نظام 
طباعة الشيكات.
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تقبله  للمراقب  ميكن  م��ربر  ب��دون  ج��ًدا 

ون���ة  الآ يف  ح��ال��ًي��ا  ب��ه  وامل��ع��م��ول  ب�صهولة 

مبكننة  ق��ام��ت  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  خ�����رة  الأ

عن  �صدر  ما  ح�صب  الرئي�صية  املناطق 

بع�ش امل�صوؤولني فيها وهي منطقة الريا�ش 

مل  �صخ�صًيا  اأنني  »اإل  وال��دم��ام..  وج��دة 

منطقتي  يف  خا�صة  ال�����ص��يء  ه��ذا  اأمل�����ش 

يف  اأودع��ه��ا  �صيكات  ل��دي  حيث  ال��دم��ام 

املدينة  اآخر يف  بنك  على  م�صحوبة  بنكي 

ال�صابقة،  اليدوية  الوترة  على  زالت  ما 

فروع  بثالثة  متعرثة  املكننة  كانت  واإذا 

تعميم  اإمكانية  نتخيل  اأن  فلنا  للموؤ�ص�صة 

هذا النظام يف اأحد ع�صر فرًعا للموؤ�ص�صة 

�صبب  نعلم  ول  اململكة  مناطق  جميع  يف 

ال��ذي  ل��ك��رتوين  الإ املقا�صة  نظام  اإل��غ��اء 

طبق  وق��د  �صابًقا  املوؤ�ص�صة  عنه  اأعلنت 

هذا النظام تقريًبا يف اأغلب الدول ومنها 

تطوير  اأن  القول  نافلة  وم��ن  م���ارات،  الإ

نظام املقا�صة يلزمه تطوير تقنية طباعة 

ال�صيكات مثل كتابة كلمة »�صيك« باحلرب 

احلراري الذي يختفي عند تعر�صه لقليل 

نظام »سريع«
ال�����ص��ع��ودي  ال���ن���ظ���ام  ت�����ص��غ��ي��ل  مت 

وامل��ع��روف  ال�صريعة  املالية  للتحويالت 

1418/1/18ه���  يف  ب�»�صريع«  اخت�صاًرا 

اأحدث  من  وهو  1997/5/14م  املوافق 

البنكية  وال��ت�����ص��وي��ات  امل��دف��وع��ات  نظم 

م��ت��وًج��ا ب��ذل��ك ع��ق��ًدا م��ن الإجن�����ازات 

جمال  يف  اململكة  �صهدتها  التي  الكبرة 

وقد  لكرتونية(  )الإ امل�صرفية  عمال  الأ

اأحدث نظام »�صريع«  الذي مت ت�صميمه 

نية  الآ جمالية  الإ الت�صويات  ملفهوم  وفًقا 

لية  الآ امل�صرفية  عمال  الأ جمال  يف  ثورة 

حيث  اململكة  يف  التجارية  وامل��ع��ام��الت 

�صا�صية التي يعتمد عليها  ي�صكل البنية الأ

والت�صويات  املدفوعات  اأنظمة  من  عدد 

نظمة  الأ ه��ذه  وت�صمل  املتقدمة  املالية 

وهو   )ACH( لي��ة  الآ املقا�صة  غ��رف 

وال�صبكة  اآل��ًي��ا  ال�صيكات  ملقا�صة  نظام 

التي   )SPAN( للمدفوعات  ال�صعودية 

يل  الآ ال�صرف  اأج��ه��زة  �صبكات  ت��رب��ط 

نقاط  عند  اإلكرتونًيا  م���وال  الأ وحت��وي��ل 

ا  البيع )EFTPOS( كما اأنها ت�صمل اأي�صً

)ت��داول(.  املالية  وراق  الأ ت�صوية  نظام 

امل�صرفية  واخلدمات  التقنية  النقلة  اإن 

يف  »�صريع«  نظام  اأحدثها  التي  احلديثة 

تعترب عالمة  ال�صعودي  امل�صريف  القطاع 

املدفوعات  نظم  تطور  تاريخ  يف  مميزة 

معدين  ريال  اأول  اإ�صدار  منذ  اململكة  يف 

امللك  جاللة  له  املغفور  عهد  يف  �صعودي 

عبدالعزيز عام 1346ه� وقد مت اقتبا�ش 

�صعار نظام »�صريع« من هذا الريال لربط 

�صل�صلة تطور املدفوعات يف اململكة.

ومن اأبرز اأهداف نظام »�صريع« اإجراء 

و�صولها  و�صمان  اآلًيا  املالية  التحويالت 

خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ف����وًرا،  امل�صتفيد  اإىل 

وتقليل  م��ت��ط��ورة،  م�صرفية  وم��ن��ت��ج��ات 

املخاطر املالية وال�صتغناء عن حمل النقد 

بغر�ش التحويل من بنك اإىل اآخر، وخف�ش 

امل�صرفية،  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  تكاليف 

املدفوعات  وتنظيم  املايل  داء  الأ وتعزيز 

�ص�ش  املالية يف القطاع امل�صريف، واإر�صاء الأ

امل�صتقبلية  للتطورات  جرائية  والإ التقنية 

لكرتونية.  مثل التجارة الإ
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المقاصة  عمليات  البوعينين: 
في  ــر  ــؤث ت ــحــالــي  ال بوضعها 
االعتماد  ويجب  النقدية  التدفقات 
نظام  على  الحالي  الــوقــت  فــي 

تحويالت )سريع(.

ال�صعودية  التحويالت  نظام  ويعتمد 

 )IBAN -ال�صريعة على مفهوم )اآيب��ان

ال��دويل  ال��رق��م  ملفهوم  اخت�صار  وه��و 

 International( البنكي  للح�صاب 

واملبني   ،)Bank Account Number
برقم  اخلا�صة  الدولية  املوا�صفات  على 

 ISO Standard( البنكي  احل�����ص��اب 

توحيًدا  التنظيم  ه��ذا  ويحقق   ،)13616

وعدد خانات  لطول  عليه  متعارًفا  دولًيا 

نظمة  رقم احل�صاب البنكي مما يجعل الأ

هذه  ق��راءة  من  تتمكن  البنكية  التقنية 

تتم  ث��م  وم��ن  و�صهولة  بي�صر  رق����ام  الأ

اأخطاء  دون  املالية  التحويالت  معاجلة 

مراحل  خ��الل  التنفيذ  يف  �صرعة  م��ع 

ودولي�ًا،  حملًيا  امل��ايل  التحويل  تنفيذ 

على   )IBAN( وتنظيم  تقنية  وت�صاعد 

يل املبا�صر  ا�صتخدام تقنيات التنفيذ الآ

 )Straight Through Processing(

وهو ما يعزز من كفاءة اخلدمات البنكية 

اأدائ��ه��ا  م��ن  ويح�صن  للعمالء  املقدمة 

ج��راءات  ل��الإ الزمنية  الفرتة  ويخت�صر 

التنفيذية لكل عملية حتويل. 

حديثة  واآلية  تقنية  )اآيبان(  وتعترب 

للتخل�ش من �صلبيات تفاوت عدد خانات 

امل�صريف  القطاع  يف  احل�صابات  اأرق��ام 

-7( بني  اليوم  ت��رتاوح  حيث  ال�صعودي 

تقدمي  )اآي���ب���ان(  وي��وؤم��ن  خ��ان��ة،   )18

اأرقام ح�صابات موحدة للقطاع امل�صريف 

للقيام  البنوك  ح��اج��ة  دون  ال�صعودي 

عمالئها  ح�صابات  اأرق��ام  على  بتغرات 

حيث  املحا�صبية  اأنظمتها  اأو  �صا�صية  الأ

اإدراج  اإمكانية  التنظيم  ه��ذا  يت�صمن 

رق���م احل�صاب  ق��ب��ل  اإ���ص��اف��ي��ة  خ��ان��ات 

البنوك  ميكن  ال��ذي  للعميل  �صا�صي  الأ

خرى والعمالء من التحقق من اأرقام  الأ

الدفعات  بداخل  امل��وج��ودة  احل�صابات 

�صواء كانت حملية اأو دولية. 

املالية  التحويالت  اأع��داد  وقفزت 

ول من  من 475 األف حوالة يف العام الأ

الت�صغيل اإىل اأكرث من 11 مليون حوالة 

يف  التنفيذ  ق���درة  اأن  كما   ،2002 يف 

اأنظمة »�صريع« تتمتع بقدرة عالية حيث 

عملية  مليون  من  يقارب  ما  تنفيذ  يتم 

)حوالة( يف مدة ل تزيد عن 30 دقيقة 

والع�صرين  اخلام�ش  م�صاء  يتم  وذل��ك 

القطاع  رواتب  تنفذ  �صهر حني  كل  من 

املالية  املدفوعات  قيم  وتزايدت  العام، 

تريليون   1.9( ريال  تريليونات   7 اإىل 

دولر( يف عام 2002 مقارنة برتيليوين 

ع��ام  يف  دولر(  م��ل��ي��ار   5.2( ري����ال 

.1997

من احلرارة ثم يظهر مرة اأخرى واأن تكون 

مادة �صطح ال�صيك من النوع الذي ل ميكن 

تعديل الكتابة عليها بحيث تت�صتت وتخرب 

كانت  اإن  نعلم  ل  اإج���راءات  وه��ي  ب�صهولة 

موؤ�ص�صة النقد بداأت فيها اأم ل؟ 

تخفي�س اأيام التقا�س 

وامل�صريف  القت�صادي  املحلل  ويوؤكد 

مو�صًحا  ال�صابق  املعنى  البوعينني  ف�صل 

اأنه وعلى الرغم من عملية التطور يف عامل 

لكرتونية املتقدمة  التقنية وتطبيق النظم الإ

عملية  اأن  اإل  املدفوعات،  اأنظمة  وحتديث 

العربي  النقد  موؤ�ص�صة  ال�صيكات يف  تقا�ش 

قلًقا  ت�صبب  ت��زال  ل  )���ص��ام��ا(  ال�صعودي 

وبخا�صة  امل�صارف،  مع  املتعاملني  لغالبية 

قطاع التجار و�صناع ال�صتثمار.

ا�صتحقاق  ت��اري��خ  اأن  اإىل  ي�صر  وه��و 

عن  ال��غ��ال��ب  يف  يقل  ل  املقا�صة  �صيكات 

البنوك  بع�ش  زي���ادة  رغ��م  ي����ام،  اأ ث��الث��ة 

يف  �صعفها  ب�صبب  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  يف 

اإي�����ص��ال ال�����ص��ي��ك��ات امل���ودع���ة يف ال��ف��روع 

اإىل  اإي�صالها  يف  التاأخر  وبالتايل  دارة  ل��الإ

غرفة املقا�صة، معترًبا اأنه ودون اأدنى �صك 

التدفقات  يف  توؤثر  املقا�صة  عمليات  ف��اإن 

النقدية وتوؤدي اإىل اإرباك القطاع التجاري 

�صلًبا  ث���رت  اأ ورمب��ا  اخل�صو�ش  وج��ه  على 

ر�صدة  الأ تغرات  ب�صبب  ال�صيكات  دفع  يف 

على  ينعك�ش  م��ا  ال��ت��ق��ا���ش،  ي����ام  اأ خ���الل 

�صرعة التعامل التي حتتاجها ال�صتثمارات 

باملدفوعات  عالقة  ماله  كل  يف  جنبية  الأ

كما  يخدمها  ل  احل��ايل  التقا�ش  ون��ظ��ام 

يف  عنها  ال�صتعا�صة  ينبغي  لذلك  يجب، 

الوقت احلا�صر بتحويالت )�صريع(، حيث 

البنوك  ب��ني  التحويل  عملية  ت�صتغرق  ل 

املحلية �صوى دقائق معدودات.

بع�ش  يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  يرى  لكنه 

من  اإل  تقريرها  ميكن  ل  التي  العمليات 

خالل ال�صيكات، لذا يفرت�ش اأن يعاد النظر 

تخف�ش  بحيث  احلالية  التقا�ش  عملية  يف 

اأن  خا�صة  واح��د  ي��وم  اإىل  املقا�صة  ي���ام  اأ

تنفيذ عمليات  قادرة على  التقنية احلالية 

خ�صم ال�صيكات املقا�صة يف وقتها.
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بروفايل

سامبا:

أفضل بنك في إدارة المخاطر خالل عام 2009م
املر�سوم  مبوجب  مريكي)�سامبا(  الأ ال�سعودي  البنك  تاأ�س�س 

فرباير   12 املوافق  1400/3/26ه����  يف  ال�سادر  ال�سامي  امللكي 

اللذين  بنك  �سيتي  فرعي  مبوجبه  �سامبا  توىل  والذي  1980م 

كانا موجودين اآنذاك يف جدة والريا�س. 

برنامج  من  كجزء  �صامبا  تاأ�صي�ش  وج��اء 

ال�صبعينيات  و�صط  ال�صعودية  احلكومة  تبنته 

جنبية  الأ البنوك  جميع  على  مبوجبه  وفر�صت 

�صعوديني،  مل��واط��ن��ني  ح�ص�صها  غالبية  بيع 

1980م،  فرباير   12 يف  اأعماله  �صامبا  وبا�صر 

دي�صمرب   31 يف  ل��ه  مالية  �صنة  اأول  واخ��ت��ت��م 

1980م.

اتفاقية  �ص�امبا  م��ع  بن�ك  �ص��يتي  واأب�����رم 

اإدارة ف�ن�ي�ة واف��ق مب�وج�ب�ها �ص��يتي بن�ك ع�ل�ى 

اأن ي�دي�ر البنك اجل�دي�د.

ويف ي�ول�ي�و 1999م مت دم�ج البن�ك ال��ص�عودي 

جديد  �صهم  مب�ب�ادلة  وذلك  ب�ص�امبا،  املت��حد 

واحد من اأ�صهم �صامبا مقابل كل 3.25 �صهم 

املتح�د، واحت�ف�ظ  ال�ص�عودي  البنك  اأ�ص�هم  من 

اأي  يطراأ  ومل  �صامبا،  با�صم  اجل�دي�د  البن�ك 

تت�اأثر  ومل  دارة،  الإ جم�ل�ش  هيك�ل  يف  تغير 

دارة الفني�ة املربمة مع �صيتي  كذلك اتف�اقي�ة الإ

بنك بعملية الدم�ج تلك. وبذلك اأ�صبحت ملكية 

�صيتي بنك 22.83% من راأ�صمال �صامبا. وقبيل 

نهاية عام 2002م باع �صيتي بنك 2.83% من 

ح�صته يف �صامبا اإىل موؤ�ص�صة وطنية لتنخف�ش 
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ح�صته اإىل 20% من راأ�صمال �صامبا.

�صامبا  ات��ف��ق  2003م  �صبتمرب   14 ويف 

وجمموعة �صيتي بنك على ا�صتكمال النتقال اإىل 

دارة املحلية بنهاية �صهر اأكتوبر 2003م. ويف  الإ

14 دي�صمرب 2003م عقدت اجلمعية العمومية 

غر العادية اجتماعها وقررت تعديل عدد من 

ا�صم  فيها  مبا  لل�صركة  �صا�صي  الأ النظام  مواد 

ال�صركة اإىل »جمموعة �صامبا املالية«. وبتاريخ 

ح�صته  باقي  بنك  �صيتي  باع  2004م  مايو   26

البالغة 20% اإىل موؤ�ص�صة وطنية.

اجلمعية  ق���ررت  2005م  م��ار���ش   9 ويف 

ال�صركة  راأ�صمال  زيادة  العادية  غر  العمومية 

من 4مليارات ريال �صعودي اإىل 6مليارات ريال 

وتبلغ  �صهم.  120مليون  اإىل  مق�صمة  �صعودي 

جميعها  ري��اًل،   50 �صهم  لكل  ال�صمية  القيمة 

اأ�صهم عادية مت�صاوية، وبعد قرار هيئة ال�صوق 

�صهم يف 2006 اأ�صبح جمموع  املالية بتجزئة الأ

القيمة  واأ�صبحت  �صهم.  600مليون  �صهم  الأ

ال�صمية لكل �صهم 10 ريالت.

من  العديد  �صامبا  بنك  اأج��ن��دة  وحت��م��ل 

مفهوم  يطرح  بنك  اأول  فهو  ول��ي��ة،  الأ رق��ام  الأ

اخل���دم���ات امل�����ص��رف��ي��ة امل��ت��م��ي��زة )ال��ذه��ب��ي��ة 

الهاتفية  امل�صرفية  واخل��دم��ات  وامل��ا���ص��ي��ة( 

وخدمة  الدخ��اري  والتاأمني  الئتماين  وال��درع 

وخدمة  يل  الآ ال�صرف  اأج��ه��زة  ع��رب  ي���داع  الإ

 )Speedcash( م���وال  ل���الأ ال�����ص��ري��ع  ال��ت��ح��وي��ل 

اأن�صاأ  من  اأول  اأن��ه  كما  اآل��ًي��ا.  التوقيع  وتدقيق 

اأول  وط����رح  متخ�ص�صة  ا���ص��ت��ث��م��ار  اإدارة 

من  واأول  املحلية  �صهم  لالأ ا�صتثماري  �صندوق 

املحلية  �صهم  الأ يف  لال�صتثمار  �صندوًقا  اأ�ص�ش 

»�صيف«  �صندوق  وهو  ج��ان��ب،  الأ للم�صتثمرين 

وراق املالية. امل�صجل يف بور�صة لندن لالأ

النتائج املالية

اأرب����اح  ت��راج��ع��ت  م  عام 2008  ب��ن��ه��اي��ة 

ريال  مليون   4454 اإىل  املالية  �صامبا  جمموعة 

)4.95 ريال لل�صهم( بن�صبة وقدرها 8% عن ما 

مت حتقيقه خالل نف�ش الفرتة من عام 2007م، 

الف�صلية  رباح  لالأ م�صتوى  اأدن��ى  البنك  وحقق 

خالل الربع الرابع من عام 2008م.

�صامبا  اأرباح جمموعة  تراجع  ذلك  و�صبق 

ريال   4.03( ري��ال  مليون   3628 اإىل  املالية 

عام  من  وىل  الأ اأ�صهر  الت�صعة  خالل  لل�صهم( 

2008 بن�صبة وقدرها 6% عما مت حتقيقه خالل 

وعزت   ،2007 العام  من  نف�صها  الفرتة  نف�ش 

عوائد  تراجع  اإىل  النخفا�ش  هذا  املجموعة 

الو�صاطة املالية.

ول من عام 2009م �صهد نقلة  لكن الربع الأ

التي  املالية  �صامبا  جمموعة  اأرب��اح  يف  نوعية 

تعترب اأعلى اأرباح يحققها بنك مدرج يف �صوق 

ول من العام  �صهم ال�صعودي خالل الربع الأ الأ

رباح 1272 مليون  اجلاري، حيث بلغت تلك الأ

ريال ) 1.41 ريال لل�صهم( بزيادة ن�صبتها %6 

العام  من  الفرتة  لنف�ش  املحققة  رب��اح  الأ عن 

ال�صابق. 

ميزانية  بنود  تراجعت معظم  املقابل  ويف 

تراجًعا  البنك  موجودات  �صجلت  البنك، حيث 

اأقل  حتى  وج��اءت  التوايل،  على  الثاين  للربع 

ول من عام 2008،  من املوجودات يف الربع الأ

مقارنة  ق��را���ش  الإ حمفظة  تراجعت  وك��ذل��ك 

ودائع  تراجعت  كما   ،2008 من  ول  الأ بالربع 

العمالء مقارنة بنهاية العام املا�صي.

جوائز

ح�صلت جمموعة �صامبا املالية يف م�صوارها 

وتقدير  ج��ائ��زة  م��ن  اأك���رث  على  الق��ت�����ص��ادي 

عاملي، رمبا كان اآخرها من قبل جملة »غلوبال 

ال�صوؤون  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  فاينان�ش« 

املالية وامل�صرفية التي منحت املجموعة جائزة 

اإدارة  يف  و���ص��ط  الأ ال�����ص��رق  يف  بنك  »اأف�����ص��ل 

جوائزها  �صياق  �صمن  2009م«  لعام  املخاطر 

عمليات  جم��ال  يف  البنوك  ف�صل  لأ ال�صنوية 

اخلزينة واإدارة النقد. وقد جاء اختيار �صامبا 

تو�صية  على  بناء  املرموقة  اجلائزة  هذه  لنيل 

خمتارة  نخبة  �صمت  التي  املحّكمني،  جلنة 

وامل�صت�صارين  الق��ت�����ص��ادي��ني  امل��ح��رري��ن  م��ن 

بنوا  الذين  التمويل،  ومديري  العاملني  املاليني 

اختياراتهم على اأ�صا�ش التقييم الدقيق ملجمل 

�صيا�صات اإدارة املخاطر املتبعة يف البنك وجودة 

اإ�صافة  العملية،  تطبيقاتها  وفعالية  معايرها 

ال�صوق،  يف  واحل�صة  الربحية،  معاير  اإىل 

العمالء،  وخ��دم��ة  العاملية،  التغطية  ون��ط��اق 

�صعار التناف�صية، والتقنيات املبتكرة، ومدى  والأ

املتناف�صني يف جمال  اأمام  الذي حتقق  التميز 

خدمات اخلزينة واإدارة النقد. 

كما ح�صل عي�صى بن حممد العي�صى الع�صو 

�صامبا  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ش  املنتدب 

عن  تنفيذي  رئي�ش  »اأف�صل  جائزة  على  املالية 

ال�صعودية  يف  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  قطاع 

»جملة  ق��ب��ل  م��ن  وامل��ق��دم��ة  2009م«،  ل��ع��ام 

 CEO( الو���ص��ط  لل�صرق  التنفيذي  الرئي�ش 

للن�صر،   ITP ملجموعة  التابعة   »)Middle East

وذلك خالل حفل كبر �صم اأكرث من 250 من 

وامل��دراء  القرار  �صناع  من  ال�صخ�صيات  كبار 

املوؤ�ص�صات  يف  املاليني  واخل���رباء  التنفيذيني 

اجل��ائ��زة  ت��ي  ت��اأ حيث  واخل��ا���ص��ة،  احلكومية 

ول مرة يف ال�صعودية  التي تنظمها املجموعة لأ

يف  متميًزا  دوًرا  تلعب  التي  القيادات  لتكرمي 

م�صرة التنمية والتطوير يف خمتلف القطاعات 

يف ال�صعودية. 

خدمة املجتمع

املجتمعات  �صامبا يف خدمة  ي�صاهم  ا  اأي�صً

ال��ت��ي يعمل ب��ه��ا، ���ص��واء ك��ان ذل��ك م��ن خالل 

الربامج التدريبية والتطويرية اأو برامج الدعم 

املقدمة اإىل املوؤ�ص�صات اخلرية مع م�صاركاتنا 

يف املبادرات والربامج احلكومية املختلفة.

وموؤخًرا وقع �صامبا اتفاقية للتعاون التقني 

برامج  لتنفيذ  العربية  ميكرو�صوفت  �صركة  مع 

خرة  تدريب وتاأهيل ال�صباب ال�صعودي تتوىل الأ

مبوجبها م�صئولية التدريب التقني �صمن برامج 

ال�صباب  لتاأهيل  �صامبا  ينفذها  التي  التدريب 

ال�صعودي وخدمة املجتمع.

قائمة الدخل

ول 2008الفرتة ول 2009الربع الأ التغرالربع الأ

+ 6 %12011272الربح ال�صايف )مليون ريال(

�صهم )مليون( 900900متو�صط عدد الأ

+ 6 %1.331.41ربح ال�صهم )ريال/لل�صهم( 

ول من عام 2009 م جدول يو�صح النتائج املالية ملجموعة �صامبا املالية خالل الربع الأ
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توقع رئي�س منظمة ال�سياحة العربية بندر الفهيد ازدهار ال�سياحة البينية العربية خالل 

منية العاملية وبع�س الكوارث  و�ساع ال�سيا�سية والأ �سباب اأهمها الأ الفرتة املقبلة نتيجة عدد من الأ

عداد اجليد  ا يف �سرق اآ�سيا. واأ�سار الفهيد اإىل الإ الطبيعية يف املقا�سد ال�سياحية العاملية خ�سو�سً

للمو�سم ال�سياحي من قبل كافة الدول العربية من خالل رفع م�ستوى اخلدمة واإ�سافة خدمات 

جديدة وتهيئة املواقع، لفًتا اإىل اأن معظم الدول العربية بداأت تبدي اهتماًما اأكرب بال�سياحة 

عن  وك�سف  م�ستدامة،  الداخلية  ال�سياحة  جعل  على  الدول  هذه  حر�س  منطلق  من  الداخلية 

توجه الدول العربية ويف مقدمتها اململكة لتعزيز ال�ستثمارات يف القطاع ال�سياحي ب�سكل كبري 

اململكة  اأن  اإىل  م�سرًيا  ا�سرتاتيجية،  20عاًما عرب خطط  لنحو  التي متتد  املقبلة  املرحلة  خالل 

اأن  على  و�سدد  املقبلة،  ال�20عاًما  خالل  ال�سياحي  القطاع  يف  ريال  مليار   50 نحو  ا�ستثمار  تنوي 

جانب �سرط تطوير البنية التحتية  الدول العربية موؤهلة ل�ستيعاب اأعداد اأكرب من ال�سياح الأ

دارة هذا القطاع ب�سكل احرتايف. للقطاع ال�سياحي وتدريب الكوادر املوؤهلة لإ

وجوه

االستثمارات المطلوبة لتطوير القطاع 
السياحي 50 مليار ريال خالل 20عاًما

رئيس منظمة السياحة العربية:
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عربي  سياحي  بنك  إنشاء 
دوالر  م��ل��ي��اري  ب��رأس��م��ال 
وإدارة  لتملك  وشركة عربية 
العالم  مستوى  على  الفنادق 

العربي في القريب العاجل.

إلى  بحاجة  العربية  الدول 
استثمارات حقيقية في البنية 
وتأهيل  والفوقية  التحتية 
القطاع  إلدارة  ال��ك��وادر 

باحترافية عالية.

ال�سياحة  زيادة  اإىل  اأدت  التي  �سباب  الأ · ما 
البينية العربية م�ؤخًرا؟

العربية  البينية  ال�صياحة  حركة  �صهدت 

دول  وخ��ا���ص��ة  ملحوًظا  ت��زاي��ًدا  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 

اخلليج العربي وال�صعودية وهذا الزدياد يعود 

ل�صببني:

وبع�ش  منية  والأ ال�صيا�صية  و�صاع  الأ ول:  الأ  -

ق�����ص��ى(  الأ )ال�����ص��رق  الطبيعية  ال��ك��وارث 

التي �صهدتها املناطق التي كانت تعترب من 

واخلليجية  العربية  ال�صياحة  مقا�صد  اأهم 

اإىل  وال�صلبية  العامة  ج��واء  والأ وال�صعودية، 

اأن  الطبيعي  فمن  املقا�صد  تلك  يف  ما  حد 

اإىل  البينية  احل��رك��ة  ازدي����اد  يف  ت�صاهم 

�صواق العربية. الأ

ع�����داد اجليد  ه�����م الإ ال��ث��اين والأ ال�����ص��ب��ب   -

ال��دول  ك��اف��ة  قبل  م��ن  ال�صياحي  للمو�صم 

اخلدمة  م�صتوى  رف��ع  خ��الل  م��ن  العربية 

املواقع  وتهيئة  ج��دي��دة  خ��دم��ات  واإ���ص��اف��ة 

ال�صياحية واإعداد برامج ترويجية وترفيهية 

اإىل  �صافة  بالإ العربي.  ال�صائح  ل�صتقطاب 

ذلك فاإن معظم الدول العربية بداأت تبدي 

ا  اأي�صً الداخلية  بال�صياحة  اأك��رب  اهتماًما 

جعل  على  ال��دول  ه��ذه  حر�ش  منطلق  من 

م��دار  على  م�صتدامة  الداخلية  ال�صياحة 

العام، اأما الن�صب فقد تتفاوت ح�صب بلدان 

املق�صد مابني 30-50% من جممل احلركة 

ال�صياحية لتلك البلدان.

امل�ؤهلة  البنية  متتلك  العربية  الدول  · هل 
ل�ستقبال اأف�اج �سياحية كبرية؟

يف  العربية  ال���دول  ك��اف��ة  ت��ب��دو  باملجمل 

ال��وق��ت احل��ا���ص��ر م��ه��ي��اأة ل���ص��ت��ق��ب��ال اأع���داد 

لئقة  خدمات  مب�صتوى  بها  باأ�ش  ل  �صياحية 

لكن باملطلق ل تزال الدول العربية بحاجة اإىل 

ا�صتثمارات حقيقية يف البنية التحتية والفوقية 

باحرتافية  البنية  هذا  دارة  لإ الكوادر  وتاأهيل 

عالية خلدمة اأعداد اأكرب من ال�صياحة العربية 

دولًيا،  عليها  املتعارف  بامل�صتويات  جنبية  والأ

وعندما نتحدث عن اخلدمات ال�صياحية فاإننا 

ل نقت�صر على خدمات الفنادق فقط بل نعني 

كافة اخلدمات التي يتوقع ال�صائح اأن يحتاجها 

ابتداء من خدمات املعابر )املطارات - احلدود 

الربية( مروًرا بكافة خدمات اإقامته من فنادق 

ال�صياحية  والدللة  ال�صراء  ومطاعم وخدمات 

واحلفالت ال�صياحية وتاأجر ال�صيارات واإقامة 

الطبية  واخل��دم��ات  واملنتجعات  املهرجانات 

واإن�صاء و�صائل نقل بكلفة منخف�صة وكل ماذكر 

�صياحة  اإىل  �صعًيا  م�صتمر  تطوير  اإىل  بحاجة 

م�صتدامة.

�سغال الفندقي يف  · ما الن�سبة املت��سطة للإ
العامل العربي؟

ولكن  مق�صد  كل  وح�صب  متفاوتة  الن�صب 

اأدنى  كحد  �صنوًيا   %10 هي  املتو�صطة  الن�صبة 

ومن املتوقع املحافظة على ن�صب اإ�صغال فندقي 

كافة  تعمل  حيث  القادمة  ال�صنوات  يف  اأعلى 

الدول على اإطالة مدة اإقامة ال�صائح من خالل 

تطوير اأو اإعادة تاأهيل م�صاريع اأو مناطق جذب 

�صياحي.
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فيما  وقعت  العربية  ال��دول  كافة  اأن  كما 

بينها على مذكرات واتفاقيات تفاهم �صياحية 

ت�صمل بنودها على تبادل اخلربات واملعلومات 

ال�صياحي،  وال��رتوي��ج  والتن�صيط  ال�صياحية 

اإقامة  يف  ال�صتثمارات  ت�صجيع  اإىل  �صافة  بالإ

ولكن  ال��دول،  بني  م�صرتكة  �صياحية  م�صاريع 

كما  التفاقيات  هذه  تفعيل  يتم  مل  �صف  الأ مع 

املنظمة  اأه����داف  اأه���م  م��ن  يعد  ول���ذا  ي��ج��ب، 

اخل���ربات  ت��ب��ادل  تفعيل  لل�صياحة  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�صياحة  لتن�صيط  والربامج  اخلطط  واإع��داد 

مع  ا  اأي�صً وامل�صاهمة  العربية  ال��دول  كافة  يف 

لتفعيل كافة  لل�صياحة  العربي  الوزاري  املجل�ش 

التفاقيات والقرارات املتخذة يف هذا ال�صاأن.

�سياحي  بتحالف  للقيام  ن��ي��ة  ه��ن��اك  ه��ل   ·
عربي قريًبا؟

مت بحث مو�صوع اإن�صاء �صركة عربية لتملك 

واإدارة الفنادق على م�صتوى العامل العربي وكافة 

املناطق ال�صياحية العاملية ذات الكثافة ال�صياحية 

املنظمة  عمل  �صميم  من  ا  اأي�صً وه��ذا  العربية 

باإن�صاء  ال��ف��وري��ة  للمبادرة  لل�صياحة  العربية 

ال�صراكة  وهذه  العاجل،  بالقريب  ال�صركة  هذه 

بالقطاع  امل�صتثمرين  ع�صاء  الأ لكافة  مفتوحة 

اجتماعات  اأوىل  يف  املنظمة  و�صتقوم  ال�صياحي 

دارة بو�صع اخلطة اخلا�صة وال�صيغة  جمل�ش الإ

قامة هذه ال�صركة، واجلدير بالذكر  القانونية لإ

امللكي  ال�صمو  اأنه قد مت موؤخًرا برعاية �صاحب 

مر �صلطان بن �صلمان بن عبد العزيز - رئي�ش  الأ

ثار وبح�صور اأع�صاء  الهيئة العامة لل�صياحة والآ

جدة  حمافظة  يف  لل�صياحة  العربية  املنظمة 

اإن�صاء  اأهمها  من  التفاقيات  من  ع��دد  توقيع 

بنك �صياحي براأ�صمال  ملياري  دولر مع »بنك 

امل�صتثمرون« بالبحرين و�صيقوم بتمويل امل�صاريع 

ا  واأي�صً العربية،  الدول  م�صتوى  على  ال�صياحية 

لال�صتثمار  �صركة  ن�����ص��اء  لإ اتفاقية  توقيع  مت 

ال�صياحي براأ�صمال 500 مليون ريال �صعودي من 

اأهم اأهدافها اإدارة وت�صغيل الفنادق واملنتجعات 

ال�صياحية حيث �صت�صاهم بال�صك يف توفر عدد 

ومن  ال�صياحية  باملن�صاآت  للعمل  الوظائف  من 

املتوقع األ تقل عن 200 األف وظيفة.

العربية  ال�سياحية  امل��ه��رج��ان��ات  اأب���رز  م��ا   ·
ال�سن�ية؟

املهرجانات ال�صياحية العربية تتمتع ب�صمعة 

يف  التنوع  حيث  ومن  النوعية  حيث  من  جيدة 

فعالياتها واأن�صطتها املختلفة التي تلبي خمتلف 

�صمن  العربي  العامل  تق�صيم  مت  وقد  ذواق،  الأ

مناطق  اأرب��ع  اإىل  لل�صياحة  العربية  املنظمة 

�صياحية وهي:

- اإقليم املغرب العربي.  

- اإقليم اخلليج العربي واليمن.

- اإقليم م�صر واإفريقيا.  

- اإقليم امل�صرق العربي.

وزي��ادة  تفعيل  هدفنا 
دولة  لكل  السياحي  المنتج 
التنوع  على  قائًما  ليصبح 

الطبيعي والبيئي والثقافي.
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قاليم ال�صياحية  ومن خالل اعتماد هذه الأ

ربعة �صتنفذ عدة خطط �صياحية ل�صتقطاب  الأ

جنبية ومن  اأعداد اأكرب من ال�صياحة العربية والأ

التكامل  �صيحدث  قاليم  الأ ه��ذه  جل��ان  خ��الل 

من  املهرجانات  وتعترب  بينهم  فيما  ال�صياحي 

اأحد الهتمامات الرئي�صية.

قريًبا؟ لتحقيقها  ت�سع�ن  التي  اأهدافكم  · ما 
- تفعيل وزيادة املنتج ال�صياحي لكل دولة وبناء 

�صافة  قليم بالإ �صياحة تكاملية مابني دول الإ

لبناء منتج �صياحي قائم على معامل التاريخ 

والثقافة والتنوع الطبيعي والبيئي.

العربي  ال�صياحي  للمنتج  والت�صويق  -  الرتويج 

داخلًيا واإقليميا وعاملًيا.

بالقطاع  العاملة  للكوادر  والتدريب  التاأهيل    -

لرفع م�صتوى املنتج واإدارته وتقدمي خدمات 

متميزة على امتداد العامل العربي والرتكيز 

ال�صعوب  ب��ت��اري��خ  التعريف  ���ص��رورة  على 

وح�صن  �صيافتها  وك��رم  واأ�صالتها  العربية 

ترحيبها ب�صيوفها.

· ماذا عن اجله�د املرتبطة بتدريب وتاأهيل 
الك�ادر يف القطاع ال�سياحي؟

وال��ع��م��رة  للحج  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ت��ق��وم 

للعمل  الب�صرية  ال��ك��وادر  بتدريب  وال�صياحة 

العامة  الهيئة  مع  بالتن�صيق  القطاع  ه��ذا  يف 

اخلطط  و�صع  يف  الفعالة  بامل�صاركة  لل�صياحة 

ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل وت��وط��ني 

الوظائف يف القطاع ال�صياحي باململكة العربية 

القطاع  بهذا  يعمل  اأن  املتوقع  ومن  ال�صعودية 

اأكرث من مليون وخم�صمئة األف �صخ�ش خالل 

الع�صرين �صنة القادمة وتعمل اللجنة الوطنية 

املعاهد  اإقامة  يف  ال�صتثمارات  ت�صجيع  على 

والفندقية  ال�صياحية  العلوم  يف  املتخ�ص�صة 

هناك  اأن  لل�صياحة  العليا  الهيئة  تتوقع  التي 

خالل  ا  متخ�ص�صً معهًدا   48 ق��ام��ة  لإ حاجة 

هناك  اأن  كما  ا،  اأي�صً القادمة  �صنة  الع�صرين 

الب�صرية  امل���وارد  تنمية  �صندوق  مع  تن�صيًقا 

للعمل  وىل  الأ وال�صنة  التدريب  برامج  لتمويل 

العديد من  ال�صندوق  ا�صتفادت من هذا  وقد 

اأن  املوؤ�ص�صات وال�صركات ال�صياحية التي تاأمل 

ل  مبعدل  لديها  الوظائف  توطني  ن�صبة  تزيد 

يقل عن 5% �صنوًيا.

جنبية يف  الأ · هل هناك غياب لل�ستثمارات 
قطاع ال�سياحة بال�سع�دية؟

جنبي وما رافقه من  يتيح نظام ال�صتثمار الأ

تخفي�ش مل�صتوى ال�صرائب املجال لال�صتثمار يف 

ن�صطة ال�صياحية ول توجد هناك  العديد من الأ

عقبات ت�صريعية حتول دون ذلك ويزخر ال�صوق 

ال�صعودي ال�صياحي بكثر من اأ�صماء ال�صركات 

وتاأجر  الفندقية  عمال  الأ يف  الرائدة  العاملية 

ال�صياحي  والتدريب  املطاعم  واإدارة  ال�صيارات 

ومراكز الرتفيه وغرها.

العمل  العاملية  ال�صركات  بع�ش  وتف�صل 

اتفاقيات،  خ��الل  م��ن  ال�����ص��ع��ودي  ال�����ص��وق  يف 

من  ملزيد  حاجة  هناك  ف��اإن  فيه  ل�صك  ومما 

العليا  الهيئة  التي تعمل  جنبية  الأ ال�صتثمارات 

�صوق  اأن  وخ��ا���ص��ًة  ل��ه��ا  ل��ل��رتوي��ج  لال�صتثمار 

تفوق  ا�صتثمارات  يتطلب  ال�صعودي  ال�صياحة 

ال�50 مليار ريال �صعودي خالل الع�صرين �صنة 

القادمة.

ال���ق���ط���اع ال��س��ي��اح��ي 
مليون  ن��ح��و  سيستوعب 
ال�20  خالل  مواطن  ونصف 

عاًما المقبلة.
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نه ل يدرك مميزات  ن�سان اإىل مرحلة التقاعد يعتقد اأنها النهاية رمبا لأ عندما ي�سل الإ

تلك الفرتة من حياته، ففيها تكون الفر�سة اأكرب لتجربة اأ�سياء جديدة مل تتح له وقت 

طلقوا  اأن  بعد  اأموالهم  ا�ستثمار  كيفية  هو  املتقاعدين  بال  ي�سغل  ما  اأكرث  لكن  الوظيفة، 

الوظيفة اإىل غري رجعة يف اأبواب جتارية تعود عليهم بربح وفري يوؤمن لهم احتياجاتهم ؟ 

جابة. .. هنا نحاول اأن ن�سع الإ

كيف يستثمر المتقاعدون 
أموالهم في البورصة ؟

المحفظة
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والقاعدة  امل�صتثمر،  اأو  املدخر  املال  من ذلك 

اأو  املُ�صتثمر  املال  كان  كلما  اأنه  �صا�صية هي  الأ

وكان   ، اأعلى  ي���رادات  الإ كانت  كبًرا  خر  املُدَّ

لكن  اأك��رب  وت�صاعدها  ا�صتمرارها  احتمال 

يعيُب هذه الطريقة هو اأنك عندما تبقي على 

مور  الأ اإجناز  بذلك  توؤجل  فاإنك  خراتك،  مدَّ

�صياء  الأ عن  تتخلي  اأو  عملها  اإىل  تتطلع  التي 

التي اأردت �صراءها.

اإنفاق  يف  تتمثل  اأخ���رى،  طريقة  وهناك 

عالوة  عام  كل  امل�صتثمر  املال  راأ�ش  من  جزء 

امل��ال  راأ����ش  م��ن  املتح�صلة  ي�����رادات  الإ على 

بجد  عملت  اأن��ك  هنا  وال��ق��اع��دة  �صا�صي،  الأ

ل  مل��اذا  اإًذا  بتقاعدك،  لت�صتمتع  وان  الأ واآن 

املال  هي  راأ�ش  اإنفاق  اإن اخلطورة يف  تنفق؟ 

لتجد  ادخرته  ما  اأغلب  تنفق  اأن  ميكنك  اأن��ه 

نف�صك يف النهاية معوًزا ل جتد ما ت�صرتي به 

احتياجاتك مع تقدمك يف ال�صن.

ميكنك اأن تتبع جمموعة من طرق الدخار 

اإحداث  على  يعمل  الذي  وال�صتثمار  نفاق  والإ

�صياء التي تريد اأن تقوم بها،  توازن ما بني الأ

لمتالكك  مطمئًنا  الوقت  نف�ش  يف  تكون  واأن 

بع�ش املال يف �صن التقاعد.

ال�ستثمارات

ميكن اأن يكون ا�صتثمارك م�صدًرا للدخل 

لي�صت  اأن كل ال�صتثمارات  عند تقاعدك، مع 

للمتقاعد  املنتظم  الدخل  تاأمني  على  ق��ادرة 

اخلا�صة  ال�صتثمارية  للمحفظة  ميكن  مثاًل، 

مت  اإن  ول��ك��ن  ك��ب��ًرا  مبلًغا  ت�����ص��اوي  اأن  ب��ك 

قد  اإنَّه  اأ�صهم �صاعدة.  اأ�صا�ًصا يف  ا�صتثمارها 

ل ميكنك اأن تك�صب الكثر من الدخل اجلاري 

وهناك طريقة للبدء يف حتويل ال�صتثمار اإىل 

اإىل  �صول  الأ بع�ش  نقل  وهي  للدخل  م�صدر 

اأ�صهم ُمدرة للدخل اأو ا�صتثمارها يف �صناديق 

�صهم اأو حتويلها اإىل �صكوك. خمتلطة الأ

املُ��ّدرة  ال�صتثمارات  كل  اأن  ا  اأي�صً تذكر 

للدخل لي�صت قادرة على توفر الدخل املطلوب 

�صهم  الأ فبع�ش  اأن��ت،  حتددها  التي  امل��دة  يف 

تدر العائد مرة واحدة كل ربع �صنة اأو  ن�صف 

�صنة اأو �صنوًيا لذلك قد يكون توزيع العوائد يف 

تتوقع على  ك��اأن  لها  التي تخطط  اأوق��ات غر 

�صبيل املثال اأن ياأتيك الدخل ب�صكل �صهري اأو 

ح�صب احتياجك وجدولك الزمني.

ال��دخ��ل  اأن  ت��ع��ل��م  اأن  ك��ذل��ك  امل��ه��م  م��ن 

املتح�صل من ال�صتثمارات غر م�صمون حتى 

اأن متر  العوائد عادة ميكن  ُر  ُتدِّ التي  �صهم  الأ

اأية  على  حت�صل  فال  ال��رك��ود  ف��رتات  ببع�ش 

عوائد على الإطالق، ولهذا فاإنك �صوف حتتاج 

م�صادر  اأن  ل�صمان  اجل��ي��د  التخطيط  اإىل 

للوفاء  كافية  ال�صتثمار  من  املتاأتي  الدخل 

باحتياجاتك املالية.

ما الذي حتتاج له بال�سبط؟

بلوغك  عند  اإليه  حتتاج  الذي  الدخل  اإن 

منها: عوامل  ع��دة  على  يعتمد  التقاعد  �صن 

�صن  قبل  تعودتها  التي  العادية  امل�صاريف 

التقاعد.

امل�صاريع اجلديدة التي تنوي القيام بها يف 

�صن التقاعد.

امل�صاريف املرتتبة على امل�صاكل ال�صحية 

اإىل  ح���ال���ة  الإ ب��ع��د  ت��ط��راأ  اأن  وال��ت��ي مي��ك��ن 

التقاعد.

ا  اأي�صً يعتمد  اإليه  حتتاج  ال��ذي  املبلغ  اإن 

على املدة التي �صوف تق�صيها واأنت »متقاعد« 

ف�صوف  ال�صتني.  �صن  يف  تقاعدت  اإن  فمثاًل 

حتتاج اإىل مبالغ اأكرث مما لو تقاعدت يف �صن 

مر �صحيح جزئًيا  اخلام�صة وال�صتني ، وهذا الأ

ن الرواتب التقاعدية احلكومية �صوف تكون  لأ

التقاعد  يف  اخلدمة  م��دة  لق�صر  نظًرا  اأق��ل 

املبكر.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن وج�����ود ال��ك��ث��ر من 

على  ت�صاعدك  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ر����ص���ادات  الإ

ل���ك يف �صن  ال���الزم���ة  جت��دي��د امل�����ص��اري��ف 

ا من احلوار  التقاعد، ميكنك اأن ت�صتفيد اأي�صً

�صخا�ش املتقاعدين والتعرف على  مع اأحد الأ

يدفعها  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ف  يف  التغر  طبيعة 

وال�صخ�ش املوؤهل  من الناحية املالية ميكنه اأن 

الن�صح حول فهم طبيعة الدخل  اإليك  ي�صدي 

و�صع  على  وي�صاعدك  لك  املنا�صب  التقاعدي 

حالة  خطة تدير بها كل حياتك املالية بعد الإ

اإىل التقاعد.

املوازنة بني امل�ساريف والدخل

بني  م���ا  ل��ل��م��وازن��ة  وىل  الأ اخل���ط���وة  اإن 

موال  الأ كمية  حتديد  هي  والدخل  امل�صاريف 

التي �صوف حتتاج اإليها يف �صنة التقاعد وبعد 

اإيجاد  بخطة  املتعلقة  اخليارات  درا�صة  ذلك 

ال��دخ��ل ال���الزم ل��ك وال��ه��دف ه��و و�صع خطة 

مادمت  ����ص���ول)امل���وج���ودات(  الأ ل��ك  حتفظ 

اأم���وال  اأي  تتلقى  ف��ل��ن  تتقاعد  ع��ن��دم��ا 

فيها.  تعمل  كنت  التي  اجلهة  من  روات��ب  اأو 

املال  اإىل  بحاجة  تظل  �صوف  اأن��ك  العلم  مع 

اأو  املال  هذا  اليومية،  للحياة  الالزم  والدخل 

مبا  م�صادر  عدة  من  يتاأتى  اأن  ميكن  الدخل 

اإعانات التقاعد احلكومية )اإن كنت  يف ذلك 

غر  تقاعدي  رات��ب  وه��و  لها  امل�صتحقني  من 

وال�صتثمارات  امل��دخ��رات  وكذلك  متزايد(، 

التي تدبرها.

الربامج احلكومية

التقاعد  برامج  باأحد  �صاهمت  م��ث��اًلاإن 

قل  احلكومية ال�صعودية مدة 120 �صهًرا على الأ

ف�صوف يحقُّ لك تلقي دفعات تقاعدية �صهرية 

�صرط اأن تكون قد بلغت ال�صتني اإن كنت رجاًل 

اأو اخلام�صة واخلم�صني اإن كنت من الن�صاء.

هو  تتلقاه  ال���ذي  التقاعدي  ال��رات��ب  اإن 

ال�صهري  ال��دخ��ل  متو�صط  م��ن   40/1 غالًبا 

يف  م�����ص��روًب��ا  للتقاعد  ال�صابقتني  لل�صنتني 

نظام  �صاركت خاللها يف  التي  ال�صنوات  عدد 

تتقا�صي  كنت  اإن  مثاًل  احلكومي،  التقاعد 

ال�صهر  يف  ري��ال   4،100 يبلغ  متو�صًطا  دخ��اًل 

قبل تقاعدك وكنت قد �صددت ر�صوم التقاعد 

مدة 30 عاما، ف�صوف تتلقى 3،075 رياًل عند 

حالة اإىل التقاعد. الإ

4،100 )الراتب ال�صهري املتو�صط(/ 40 

من  �صنة   30*3،075/102،5= )اأو40/1( 

ال�صرتاكات.

التقاعدي  ال��رات��ب  ي�صكل  املثال  ه��ذا  يف 

75% من الراتب قبل التقاعد اأو اأثناء الوظيفة 

مما ي�صهم يف تغطية ق�صم كبر من امل�صاريف 

اأن  اإل  املتقاعد  ال�صخ�ش  ملعي�صة  ال��الزم��ة 

الراتب التقاعدي الفعلي ميكن اأن يكون اأكرث 

ال�صابق  الوظيفي  للتاريخ  تبًعا  بذلك  اأق��ل  اأو 

للمتقاعد.

مدخرات التقاعد

م����وال ال��ت��ي ادخ��رت��ه��ا خ��الل فرتة  اإن الأ

املالية  الحتياجات  تلبية  على  ت�صاعد  العمل 

اأن  ميكنها  والتي  التقاعد  بعد  لك  ال��الزم��ة 

التي  امل�صتلزمات  و�صراء  نفاق  بالإ لك  ت�صمح 

�صول  الأ من  بال�صتفادة  وذل��ك  بها،  ترغب 

ويبداأ  املا�صي  يف  ادخرتها  التي  وامل��وج��ودات 

َخر  ُمدَّ اأو مببلغ  ذلك بالحتفاظ براأ�ش املال، 

نفاق فقط من الدخل املتح�صل  وُم�صتثمر والإ
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البحث عن الثروة المالية 
يلجاأ العديد من النا�ش اإىلامل�صورة ال�صخ�صية  واملحرتفة لو�صع خطط ا�صتثمارية 

مر اأن ال�صخ�ش اخلبر ميكن اأن ي�صاعدك على و�صع  ومالية �صليمة، ومن ميزات هذا الأ

حتتاج  �صوف  التي  بامل�صاريف  والتنبوؤ  حتقيقها  اإىل  ت�صعى  التي  ه��داف  والأ ولويات  الأ

طار الزمني املحدد واأنك �صوف  موال �صوف ت�صتمر بالتدفق �صمن الإ اإليها و�صمان اأن الأ

هداف. تكون قادًرا على حتقيق تلك الأ

على  احل�صول  العائلة  اأو  �صدقاء  الأ بع�ش  من  تطلب  اأن  ميكن  اأخ��رى  ناحية  من 

عناوين امل�صت�صارين املاليني من ذوي اخلربة ومناق�صة الحتياجات املالية مع ال�صخ�ش 

القادر على درا�صتها وحتليلها واتخاذ القرارت واإجراء العمليات ال�صتثمارية.

مور التي  بحاجة اإليها ومتكينك من القيام بالأ

تريد القيام بها خالل تقاعدك.

الهموم واخلربات  ت�صابه  الرغم من  وعلى 

لن  خطتك  اأن  ت��ع��رف  اأن  فعليك  وال��ت��ج��ارب 

اآخر  متعاقد  �صخ�ش  اأي  خلطة  م�صابهة  تكون 

تعتمد  �صوف  خطتك  ف��اإن  دق��ة،  اأك��رث  ومبعنى 

على ما ادخرته يف ال�صابق وجمال ا�صتثمار تلك 

املدخرات  بتلك  ت�صنعه  اأن  تعود  ما  املدخرات 

خر. خالل تقاعد؛  وهذا يختلف من �صخ�ش لآ

التخطيط املايل

فعالة  ب�صورة  اأم��وال��ك  اإدارة  اأردت  اإذا 

عن  عبارة  وهي  مالية  خطة  اإىل  بحاجة  فاأنت 

وادخار  باإنفاق  نيتك  مكتوب حول  تقرير مايل 

وهذه  بك  اخلا�ش  التقاعد  اأم���وال  وا�صتثمار 

اخلطة يجب اأن ت�صتمل على النواحي التالية:

احلالية  )امل���وج���ودات(  ����ص���ول  الأ ملخ�ش   -

وم�صادر الدخل التقاعدي املتوقعة.

- تقدير املال الكايف ل�صد احتياجاتك املالية.

بامل�صاريف  للوفاء  املطلوب  املبلغ  تقدير   -

الطارئة.

- ا���ص��رتاجت��ي��ة ل��ل��م��وازن��ة م���ا ب���ني الدخ����ار 

موال التي لديك  وال�صتثمار للتاأكد من اأن الأ

تفي بكل احتياجاتك مع تقادم العمر.

تنا�صب  ال��ت��ي  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ن��واع  ب��اأ قائمة   -

خطتك التقاعدية.

ولية من وراء خطة التقاعد  هداف الأ - قائمة بالأ

هداف، ومدى  وجدول زمني لتحقيق تلك الأ

التكاليف املرتتبة عليها.

نقلها  يف  ترغب  التي  )املوجودات(  �صول  الأ  -

اإىل ورثتك.

بالن�صبة  وخ��ا���ص��ة  ل���ي���ة  الآ اخل���ط���ة  اإن 

منك  تتطلب  م�صتمرة  عملية  هي  للمتقاعدين  

وال�صتثمارت  وامل��دخ��رات  النفقات  كل  تقييم 

ن�صطة  هداف والأ على اأ�صا�ش منتظم وتعديل الأ

التي تقوم بها مع كل تغر يف و�صعك املايل.

هداف تعريف الأ

ميكن اأن تكون لديك عدة اأهداف مالية عند 

اإحالتك للتقاعد، وميكن اأن تكون ب�صيطة واآنية 

جازة التي تقرر اأخذها العام القادم اأو  مثل الإ

بعيدة مثل بناء ثروة لورثتك من بعدك.

كل  جمع  ه��و  ي�صاعدك  اأن  ميكن  م��ا  اإن 

اأولويات وتقييم  اأهدافك وت�صنيفها على �صكل 

ط��ار  الإ وو�صع  منها  كل  على  املرتتبة  التكلفة 

الزمني لها بعد ذلك.

نية هداف الآ الأ

هداف التي تتطلع اإىل حتقيقها  هي تلك الأ

اأن  من  وللتاأكد  التقاعد  بعد  الق�صر  املدى  يف 
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�صول �صواًء بال�صراء اأو البيع من اأكرث  ُيعد اتخاذ قرارات ال�صتثمار يف اأي اأ�صل من الأ

بحًثا  الكايف  اجلهد  بذل  تقت�صي  مقّدمات  من  مر  الأ يتطلبه  ملا  وذلك  تعقيًدا،  القرارات 

املفيد  من  ذلك  ورغم  امل�صتهدف،  ال�صتثماري  بخيارك  املتعلقة  رقام  الأ ودرا�صة يف عمق 

القول اإن العملية ال�صابقة مع تكررها تتحول اإىل اأمر اأقل تعقيًدا، بل اإنها تتحول يف اأحيان 

ا من املتعة! جتدها مزيًجا من تطور قدراتك العلمية  كثرة اإىل عملية حتمل يف طياتها بع�صً

ممثلًة  ومثابرتك  اجتهادك  لثمرة  امل�صتحق  قطفك  ومن  وامل��ايل،  القت�صادي  املجال  يف 

بالعتبار اجلوانب  اأخذت  متى  كاملة  املتعة  تلك  �صتكون  كيف  وتخيل  ا�صتثماراتك،  يف منو 

�صواق املالية مبثل  مور يف عامل الأ ال�صرعية التي تكفل ك�صبك ماًل حالًل زلًل. ولكن: هل الأ

جابة �صتكون »ل«، فما تقّدم يتطلب ا�صرتاطات حمددة  هذه ال�صورة املثالية؟! بالطبع اإن الإ

زمات  �صواق، و�صعًفا �صديًدا يف م�صادر ال�صطرابات اأو الأ ترتبط با�صتقرار القت�صادات والأ

خرى؛ ا�صتقرار القت�صادات  املالية والقت�صادية، ولك اأن تقرر اأنت اأيهما اأطول فرتة من الأ

خرين؟!  �صواق اأم عدمها، خا�صًة خالل العقدين الأ والأ

اإًذا ُي�صاف اإىل ر�صيد التعقيد واملتعة اأعاله ما اأ�صميه )بالقلق ال�صتثماري(، فماذا عليك 

القيام به لتتغلب على هذا القلق امل�صتقطب ب�صدة احلرة وعدم الثقة؟! تذّكر  اأن ت�صاأل نف�صك 

ّما اإذا كنت خايل 
هذا ال�صوؤال فقط متى ما كنت مت�صلًحا باملعرفة املالية والقت�صادية الالزمة. اأ

الوفا�ش فاإنه �صيكون اأمامك دون �صّك ركام اآخر ل يقل قلقه اأو خطره مبعنى اأدق عن )القلق 

ال�صتثماري(، تطرقُت اإىل حماولة حلِّ رموزه خالل ثالث مقالت مت�صل�صلة �صبقت هذا املقال 

حتت عنوان )كيف لك اأن ت�صل اإىل املكا�صب باأقل املخاطر(، اأّما هنا ف�صتكون الفكرة من�صبة 

على كيفية مواجهة )القلق ال�صتثماري(.

اأن يحتفظ  اأو القت�صادية، هو  املالية  زمات  الأ اأ�صلم مواجهة ملراحل  اأن  البع�ش  يتخيل  قد 

ثبات خطاأ هذه الفكرة اأن اأ�صر اإىل اخلطر الزاحف  املرء مبدخراته على هيئة )�صيولة(، ويكفي لإ

على القيمة احلقيقية للمدخرات امل�صمى بالت�صخم! الذي يعني حدوث النخفا�ش وا�صتمراره يف 

العملة. اأعتقد اأن العالج امل�صكن ولي�ش ال�صايف لهذا )القلق ال�صتثماري( النا�صئ يف مثل ظروفنا 

احلالية على م�صتوى القت�صاد العاملي، هو زيادة احل�صة الن�صبية للخيارات ال�صتثمارية املنخف�صة 

توازن ر�صيد يف حمفظتك  املودعة يف املحفظة، عليك ب�صنع  بقية اخليارات  اإىل جانب  املخاطر 

�صهم  وىل: حماية مدخراتك من املخاطر العالية امل�صمنة يف الأ ال�صتثمارية ي�صتهدف بالدرجة الأ

حتديًدا، ثم بالدرجة الثانية: حماية مدخراتك من تاآكل قيمتها احلقيقية كنتيجة للت�صخم. 

اأن  بالطبع يجب  املتاحة لال�صتخدام يف ظل الظروف احلالية،  الو�صفة  تلك باخت�صار �صديد 

ن مدخراتك بتلك الو�صفة اإىل جانب ما تقّدم يف مطلع املقال؛ من �صرورة ال�صالح املعريف  حت�صّ

ممثاًل يف تطوير قدراتك العلمية مالًيا واقت�صادًيا.

(القلق االستثماري).. هل من عالج مسكن؟!

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير ال�صناديق ال�صتثمارية 

�صركة الراجحي للخدمات املالية

عليك  لتحقيقها  الكايف  امل��ال  لديك 

كافية  مالية  �صيولة  لديك  تبقي  اأن 

يداعها يف ح�صاب ادخار اأو ح�صاب  لإ

ا�صتثماري منخف�ش اأو منعدم املخاطر 

وقابل لال�صتراد عند احلاجة وعدم 

حوال  الت�صرف فيها باأي حال من الأ

غر  ا���ص��ت��ث��م��ارات  يف  ب��ه��ا  ال����زج  اأو 

حم�صوبة النتائج اأو عالية املخاطر.

هداف املتو�سطة الأ

تتوقع  ال��ت��ي  ه����داف  الأ تلك  ه��ي 

املقبلة  ال�صنوات  خ��الل  تنجزها  اأن 

ل�صتثمار  التخطيط  اأو  منزل  ك�صراء 

اأو متويل م�صروع.

هداف اأن تنطوي  وميكن لهذه الأ

عندما  وخا�صة  املخاطر  بع�ش  على 

تكون ممتدة لعدة �صنوات.

طار الزمني  ولكن مع تناق�ش الإ

ببيع  ت���ب���داأ  اأن  مي��ك��ن  ل��ه��ا  امل���ح���دد 

العليا  املخاطر  ذات  ال�صتثمارات 

ال��ن��اجت��ة عنها يف  م�����وال  الأ وو���ص��ع 

ا�صتثمارات  اأو  ح�صاب مايل م�صمون 

اأقل خماطرة.

مد هداف البعيدة الأ الأ

حتتاج  التي  ه���داف  الأ تلك  ه��ي 

وال��ت��ي  لتحقيقها  ط��وي��ل  وق���ت  اإىل 

م��راث  ت���رك  يف  تتجلى  اأن  مي��ك��ن 

وللتاأكد  بعدك  من  حفاد  والأ بناء  لالأ

حتتاج  التي  م����وال  الأ لديك  اأن  م��ن 

من  ج��زًءا  ت�صتثمر  اأن  ميكنك  اإليها 

املحفظة التي تديرها يف ا�صتثمارات 

اأعلى من  اأن تدر عليك عوائد  ميكن 

مرور الزمن.

العمر  يف  ت��ت��ق��دم  اأن����ك  وت��ذك��ر 

امل�صاريف  م��ن  امل��زي��د  اإىل  وحت��ت��اج 

الحتياجات  من  وغرها  العالجية 

تتجنب  اأن  عليك  ل��ذل��ك  ال��ط��ارئ��ة 

ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي ت��ن��ط��وي على 

خماطر كبرة والتي ميكن اأن ت�صاهم 

يف اإ�صاعة راأ�ش املال كله ولهذا فمن 

اأن يكون لديك خطة ت�صاعدك  املهم 

نفاق والدخار  على املوازنة ما بني الإ

نية  الآ ه��داف  الأ لتحقيق  وال�صتثمار 

مد. والبعيدة الأ
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يهدف باب Kقافة ا�ستثمارية لزيادة وعي القارئ حول اأ�سا�سيات ال�سوق عرب تقدË �سرح مب�سط ويف 

اإPا  �سهم عن معرفتها  الأ ب�سوق  اأو مهتم  ي متداول  التي لغنى لأ �سا�سية  الأ للم�سطلحات  �سهلة  لغة 

اأراد ال�ستثمار يف ال�سوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارئ هي التي متكنك من احلكم على اأداء �سركة 

القرار  �ساحب  اأنت  جتعلك  التي  هي  ا  اأي�سً واملعرفة  ل،  اأم  فيها  لال�ستثمار  منا�سبة  كانت  اإPا  وما  ما 

ال�ستثماري واأن لتن�ساق خلف ال�سائعات، ويعترب دورنا هنا يف ‹لة تداول مكماًل لدور كل من هيئة 

وزيادة  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�سر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�سوق  و�سركة  املالية  ال�سوق 

املفاهيم  من  جديدة  ‹موعة  القارئ  عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  ال�ستثماري  الوعي 

وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�سط.

زادت  اإذا  اإل  املخاطر  يتجنب  م�صتثمر 

عن  تعو�صه  كبرة  بدرجة  ال�صتثمار  عوائد 

امل�صتثمر  وي�صعى  املخاطر،  يف  ب�صيطة  زي��ادة 

املحافظ اإىل حماية راأ�صماله.

المستثمرون 
المحافظون:

�صهم وال�صندات  وراق املالية خا�صة الأ تعترب الأ

عمال هي املنتج الرئي�صي  والتي ت�صدرها من�صاآت الأ

املتداول يف اأ�صواق راأ�ش املال. ومتثل الورقة املالية 

يعطي حلاملة احلق يف احل�صول على جزء  �صًكا 

ال�صندات  ح��ال��ة  )يف  العائد  م��ن  م�صبًقا  حم��دد 

الكلي  العائد  يف  امل�صاركة  اأو  املمتازة(  �صهم  والأ

�صهم العادية. املتحقق لل�صركة يف حالة الأ

السهم 
العادي:

هو ورقة مالية متثل ح�صة يف راأ�ش مال 

العديد من  امل�صتثمر  م�صاهمة، ومينح  �صركة 

اجتماعات  ح�صور  حق  اأهمها:  من  احلقوق 

رباح  اجلمعية العمومية، وا�صتالم توزيعات الأ

الت�صويت  حق  مينحه  ما  توزيعها،  حالة  يف 

ولوية بالكتتاب يف اأ�صهمها. والأ

���ص��ه��م تعطي  ه��و ع��ب��ارة ع��ن ف��ئ��ة م��ن الأ

بها  يتمتع  ل  احل��ق��وق  م��ن  جمموعة  حلاملها 

حملة  اأ�صبقية  ومنها  ال��ع��ادي،  ال�صهم  حامل 

�صهم املمتازة يف احل�صول على ن�صبة حمددة  الأ

�صهم  ولوية على الأ �صلًفا من اأرباح ال�صركة والأ

العادية يف احل�صول على حقوقهم عند ت�صفية 

ال�صركة.

السهم 
الممتاز:

داء  اأ���ص��ه��م ���ص��رك��ات مت��ث��ل م�����راآة ل�����الأ

القت�صادي العام، اإذ ترتفع اإيراداتها واأرباحها 

وبالتايل اأ�صعار اأ�صهمها اإذا كان القت�صاد يف 

حالة ازدهار، وعلى العك�ش تنخف�ش اإيراداتها 

كان  اإذا  اأ�صهمها  اأ�صعار  وبالتايل  واأرباحها 

القت�صاد يف حالة تباطوؤ اأو ركود.

أسهم دورية 
Cyclical Stocks

ينخف�ش  اأن  يتوقع  ل  ال��ذي  ال�صهم  هو 

ع��ائ��ده يف ف���رتات ال��ك�����ص��اد، ب��ل ق��د يحقق 

ع��ائ��ًدا ي��ف��وق م��ع��دل ال�����ص��وق، ومي��ث��ل ع��ادة 

باحلالة  اأعمالها  يرتبط  ل  �صركة  اأ�صهم 

عمال  العادية لالقت�صاد اأو بتذبذب دورة الأ

الناجتة عن تلك احلالة، ولذلك ينظر اإليها 

على اأنها اأ�صهم ذات خماطر اأقل.

السهم 
الدفاعي 

Defensive Stock

الورقة 
المالية:
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�صكل  يف  قيمتها  حت�صيل  ي��ت��م  اأ���ص��ه��م 

يف  ويتم  را�صي،  والأ واملباين  لت  ك��الآ عيني، 

العادة حتديد طبيعة تلك امل�صاهمات وكيفية 

اأحكام  وفق  مقابلها  وحتديداأ�صهم  تقييمها 

قانون ال�صركات امل�صاهمة.

أسهم 
عينية:

ا�صتوفت  التي  ال�صركة  اأ�صهم  يف  وتتمثل 

دراج يف ال�صوق املالية التي يجب على  �صروط الإ

اأ�صا�صي  ك�صرط  بها  اللتزام  ال�صركات  جميع 

ليتم اإدراجها يف ال�صوق املالية.

األسهم 
المدرجة:

�صدار العا�صر( امل�صدر: دليل امل�صطلحات ال�صتثمارية )هيئة  ال�صوق املالية الإ

اأ�صهم يدفع امل�صاهم ثمنها نقًدا، ومنها 

التجارية  البنوك  واأ�صهم  ال�صركات  اأ�صهم 

ال��ب��ل��دان  بع�ش  ال��ق��وان��ني يف  وال��ت��ي حت���دد 

ب�صرورة دفعها نقًدا ولي�ش عيًنا.

أسهم 
نقدية:

اأ�صهم غر مدون ا�صم املالك على وثيقة 

بالن�صبة  احل��ال  ه��و  كما  وذل��ك  ملكيتها، 

موؤ�ص�صة  عن  ال�صادرة  النقدية  وراق  ل���الأ

النقدالعربي ال�صعودي، ولذلك يتوجب على 

امل�صاهم الحتفاظ بوثيقة امللكية يف مكان 

ثبات الوحيد للملكية. نها الإ اأمني لأ

أسهم 
(سند) لحاملة 

Bearer Stocks

ل�����ص��رك��ات مت��ي��ل اإىل دف��ع  اأ���ص��ه��م ع��ادي��ة 

على  نقدية  كتوزيعات  ال�صافية  اأرباحها  معظم 

م�صاهميها، ومثال ذلك �صركات اخلدمات.

أسهم الدخل 
Income Stocks

اأ�صهم تقوم ال�صركة امل�صدرة لها باإعادة 

�صوابط  �صمن  ال�صوق  خ��الل  م��ن  �صرائها 

�صهم  معينة، وميكن لل�صركة الحتفاظ بهذه الأ

اأو اإعادة اإ�صدارها اأو اإلغاوؤها واجلدير بالذكر 

راأ�صمال  من  جزًءا  تعترب  ل  �صهم  الأ هذه  اأن 

ال�صركة، ول ت�صتحق اأرباًحا موزعة.

أسهم الخزينة 
Treasury Stocks

احتمالية  لها  العادة  يف  �صركات  اأ�صهم 

عادية،  وغر  عالية  راأ�صمالية  اأرباح  حتقيق 

�صهم  وينطوي ال�صتثمار يف هذا النوع من الأ

على خماطر عالية.

أسهم 
مضاربة 

 Speculative
Stocks

امل�صدرة  ال�صركة  تتقدم  مل  التي  �صهم  الأ هي 

بطلب اإدراجها يف ال�صوق املالية، اأو اأنها مل ت�صتوف 

دراج يف ال�صوق املالية. �صرط الإ

األسهم غير 
المدرجة:

مقيا�ش يو�صح املدى الذي يتغر فيه عائدات/ 

للمخاطر  كمقيا�ش  وي�صتخدم  ككل،  ال�صوق  اأ�صعار 

�صل. املنتظمة للورقة املالية اأو الأ

معامل بيتا:
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ات
سار

تف
س

ا

�سهم؟ ما ه� الفر¥ بÚ الüسك�ك والأ

كيف اأ�ستطي™ تداول الüسك�ك؟

يتم تداول ال�صكوك )بيع و�صراء( عن 

طريق �صركات الو�صاطة.

ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع اأ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم ومقرتحاتكم التي ن�سعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�سا�سي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�سميناه )ج�سور( فهو منكم واإليكم واأنتم وره الأ

�سهم ميكنكم الت�سال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�سهادات الأ ولال�ستف�سار عن املحافß ال�ستثمارية والأ

اليداع ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية تداول هاتف 012189090

مييل: للتوا�سل مع هذا الباب يرجى اإر�سال امل�ساركة على الإ

magazine@tadawul.com.sa 

اBخ���ر عن  اإىل   â���ت����داول م��ن وق تعلن 

إV��س��اف��ة اأ���س��ه��م يف امل��ح��اف��ß, ل��ك��ن مل يتم  ا

اإVسافة اأ… اأ�سهم يف ف¶تي؟

�صهم يف املحافظ  تداول قامت باإيداع الأ

يف تاريخه، الرجاء التاأكد اأنك متلك اأ�صهًما 

العمومية  اجلمعية  من  الزيادة  اإقرار  وقت 

ومراجعة الو�صيط لتن�صيط املحفظة.

ال�صكوك هي عبارة عن قرو�ش، بينما 

هو  وه���ذا  متلكية،  ح�ص�ش  ه��ي  ���ص��ه��م  الأ

الفرق اجلوهري بني الورقتني. 

امل�صتثمر  ي�صبح  �صهم،  الأ �صراء  عند 

التملك  هذا  مع  وياأتي  ال�صركة،  يف  مالًكا 

اأي��ة  يف  امل�����ص��ارك��ة  وح��ق  الت�صويت  ح��ق��وق 

القر�ش  �صراء  عند  اأم��ا  م�صتقبلية،  اأرب��اح 

لل�صركة  دائًنا  امل�صتثمر  في�صبح  )ال�صك( 

)اأو احلكومة(.

من هم املûسارك�ن يف �س�¥ ال�سندات والüسك�ك؟

امل�صاركون يف �صوق ال�صندات وال�صكوك 

موال )م�صدرو القرو�ش(  هم اإما م�صرتو الأ

وغالًبا  )م��وؤ���ص�����ص��ات(،  م����وال  الأ بائعو  اأو 

الثنني.

وي�����ص��ت��م��ل امل�������ص���ارك���ون ع���ل���ى: ك��ب��ار 

واحلكومات،  ال�صركات،  من  امل�صتثمرين 

فراد. والو�صطاء والأ
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التي  الüسفقات  معرفة  اأ�ستطي™  ه��ل 

تتم عل≈ الüسك�ك وال�سندات؟

موقع  ط��ري��ق  ع��ن  ذل��ك  ت�صتطيع  نعم 

ت�����داول، وذل����ك ب��ال��ن��ق��ر ع��ل��ى ال�����ص��ك��وك 

وال�صندات من القائمة ثم النقر على عر�ش 

جميع ال�صكوك وال�صندات.

مت≈ يتم تداول الüسك�ك وال�سندات؟

من  وال�صندات  ال�صكوك  ت���داول  يتم 

من  واح���دة  ل��ف��رتة  رب��ع��اء  الأ حتى  ال�صبت 

ال�صاعة 11:30 �صباًحا وحتى ال�صاعة 3:00 

ع�صًرا.

 ï���و}ت���اري zAة }ح���ت���≈ الن���ت���ه���اÎ���م���ا م��ع��ن��≈ ال���ف

النتهاzA؟

ال��ف��رتة »ح��ت��ى الن��ت��ه��اء« ه��ي اإج��م��ايل 

وبني  ال�صند،  اإ�صدار  بني  امل�صتغرق  الزمن 

تاريخ انتهائه.

التاريخ  فهو   « الن��ت��ه��اء  ت��اري��خ   « اأم���ا 

امل�صتثمر  ت�صديد  فيه  يتم  ال��ذي  امل�صتقبلي 

يوم  من  الفرتة  ه��ذه  وت���رتاوح  لراأ�صماله، 

واحد حتى 30 �صنة.

رباì امل�زعة من الûسركات  كيف اأحüسل عل≈ الأ

التي اأملك اأ�سهما فيها؟

الذي  بالو�صيط  الت�صال  فعله  عليك  ما  كل 

تتعامل معه.
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األسواق الخليجية 

وراق	املالية	ب�شكل	اإيجابي	مع	بداية	�شهر	يونيو.		 بداأت	موؤ�شرات	كل	من	�شوق	م�شقط	ودبي	والدوحة	واأبو	ظبي	للأ

وىل،	وكان	اأف�شل	املوؤ�شرات	اأداًء	حتى	منت�شف	ال�شهر	موؤ�شر	�شوق	 يام	الأ اأما	باقي	املوؤ�شرات	فقد	�شارت	ب�شكل	اأفقي	يف	الأ

خرى.	اأما	�شوق	 �شواق	الأ وراق	املالية،	فقد	ارتفع	باأكرث	من	16%	اإل	اأنه	عاود	النخفا�ض	لي�شري	متوازًيا	مع	موؤ�شرات	الأ دبي	للأ

الدوحة	فقد	كان	ي�شري	ب�شكل	اأفقي	تقريًبا	حتى	منت�شف	ال�شهر	اإل	اأنه	اتخذ	م�شاًرا	هابًطا	ليكون	اأكرث	املوؤ�شرات	اخلليجية	

ه	متذبذبا	ب�شكل	عام،	اإل	اأنه	بداأ	بالنخفا�ض	يف	
�شلبية	ل�شهر	يونيو،	وبالن�شبة	ملوؤ�شر	ال�شوق	املالية	ال�شعودية	TASI	فكان	اأداوؤ

وراق	املالية	اإذا	ارتفع	 خرية	من	�شهر	يونيو،	وباإقفال	�شهر	يونيو	جند	اأن	اأف�شل	املوؤ�شرات	اأداء	موؤ�شر	�شوق	م�شقط	للأ يام	الأ الأ

وراق	املالية	الذي	انخف�ض	باأكرث	من	%7. قل	اأداء	فهو	موؤ�شر	�شوق	الدوحة	للأ بن�شبة	2%،	اأما	الأ

هم
س

األ
ق 

وا
س

أ

�شواق اخلليجية خالل �شهر يونيو عام 2009 م �شهم ال�شعودية مقارنة بالأ اأداء �شوق الأ
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�شارت	معظم	موؤ�شرات	اأ�شواق	املال	العاملية	يف	ن�شق	واحد	فيما	بينها	مع	اختلف	يف	ن�شب	الرتفاع	والنخفا�ض،	وقد	

خرى،	وقد	 كان	اأداء	موؤ�شر	ال�شوق	املالية	ال�شعودية	TASI	متوافقًا	ومتقاربًا	يف	اأدائه	مع	موؤ�شرات	اأ�شواق	املال	العاملية	الأ
اأغلقت	معظم	موؤ�شرات	اأ�شواق	املال	العاملية	على	انخفا�ض	وذلك	مقارنة	باإغلق	�شهر	مايو،	وكان	اأف�شل	املوؤ�شرات	اأداء	

موؤ�شر	NIKKEI 225	بارتفاع	بلغ	4.5%،	يليه	موؤ�شر	NASDAQ	بارتفاع	بلغ	3.4%،	يف	حني	كان	موؤ�شر	ال�شوق	املالية	
ال�شعودية	TASI	اأقل	املوؤ�شرات	اأداًء	بانخفا�ض	بلغ	%5.

األسواق العالمية 

�شواق العاملية خالل �شهر يونيو عام 2009 م �شهم ال�شعودية مقارنة بالأ اأداء �شوق الأ
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الطاقة:	بداأت	تداولت	العقود	امل�شتقبلية	للنفط	ب�شكل	اإيجابي	يف	بداية	�شهر	يونيو	حتى	جتاوزت	الـ	72	دولًرا	للربميل،	حتى	بداأت	

�شعار	بالتح�شن	ب�شكل	تدريجي	وتقفل	 بالنخفا�ض	لت�شل	اإىل	م�شتوى	67	دولًرا	وهو	اأدنى	م�شتوى	و�شلت	اإليه	خلل	ال�شهر،	لتبداأ	بعدها	الأ

عند	�شعر	مقارب	ل�شعر	افتتاح	ال�شهر.

اأما	العقود	امل�شتقبلية	للغاز	الطبيعي،	فقد	�شارت	ب�شكل	اأفقي	يف	بداية	اأيام	�شهر	يونيو،	ثم	بداأت	بالرتفاع	التدريجي	لت�شل	اإىل	اأعلى	

م�شتوياتها	وهي	4،4	دولر،	ثم	بداأت	بالنخفا�ض	مع	بع�ض	الرتدادات	الب�شيطة،	واأقفلت	بنهاية	ال�شهر	منخف�شة	ب�شكل	طفيف	عما	كانت	

عليه	يف	بداية	ال�شهر.

اأ�شعارها	م�شاًرا	هابًطا	منذ	بداية	ال�شهر	فقد	 اأداء	العقود	امل�شتقبلية	ملعظم	احلبوب	�شلبًيا	ب�شكل	عام،	فقد	اتخذت	 احلبوب:	كان	

اأقفلت	عقود	الذرة	يف	نهاية	ال�شهر	على	انخفا�ض	بحوايل	100	دولر	اأي	من	�شعر	444	اإىل	347	تقريًبا.

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansفول ال�شويا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة
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ال�شهر	 نهاية	 لتغلق	يف	 النخفا�ض	 اأنها	�شرعان	ما	عاودت	 اإل	 ارتفاع	طفيف	 تداولتها	على	 بداأ	 رز،	فقد	 للأ امل�شتقبلية	 العقود	 اأما	

منخف�شة	ب�شكل	ب�شيط	عن	ما	كانت	عليه	يف	بداية	ال�شهر.

وىل	 يام	الأ داء	العقود	امل�شتقبلية	للذرة،	فقد	بداأت	تداولتها	منذ	الأ اأما	بالن�شبة	للعقود	امل�شتقبلية	للقمح،	فقد	كان	اأداوؤها	مقارًبا	لأ

�شعار	طوال	الفرتة. ل�شهر	يونيو	بالنخفا�ض	حتى	نهاية	ال�شهر	ومن	دون	اأي	ارتداد	بالأ

وىل	 يام	الأ خرى،	وكانت	الأ داء	عقود	احلبوب	امل�شتقبلية	الأ واإذا	نظرنا	اإىل	العقود	امل�شتقبلية	لفول	ال�شويا،	فقد	كان	اأداوؤها	خمالًفا	لأ

�شلبية	اإل	اأنها	عاودت	الرتفاع	لتغلق	عند	م�شتويات	اأعلى	مما	كانت	عليه	يف	بداية	ال�شهر.

املعادن الثمينة:

�شهدت	العقود	امل�شتقبلية	للذهب	والف�شة	انخفا�شات	طفيفة،	وقد	كان	م�شارها	يف	معظم	اأيام	ال�شهر	�شلبًيا،	مع	بع�ض	الرتدادات	

خرية	ل�شهر	يونيو. يام	الأ الطفيفة	يف	الأ

Wheat القمح Rough Rice رز الأ

Silverالف�شةGoldالذهب
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اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( يونيو 2009م 

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة

4%1983,99812.36%12,176,322,78117.34%51,357,529,536.2517.20اجلزيرة	كابيتال

1%21,285,81516.15%21,831,567,01214.59%43,364,674,470.1514.52�شركة	الراجحي	للخدمات	املالية

هلي	كابيتال 2%41,277,92216.05%31,506,200,73012.00%36,538,048,373.4012.24الأ

6%3665,2458.36%41,528,380,60812.18%34,625,594,344.7511.60�شاب	للوراق	املالية

3%51,140,64314.33%51,380,405,23211.00%33,797,290,687.7511.32	�شامبا	كابيتال

5%6840,95310.56%61,242,581,4379.90%30,537,623,906.5510.23فرن�شي	تداول

7%7544,3396.84%7997,907,5747.95%21,745,056,977.607.28العربي	لل�شتثمار

8%8540,2206.79%8596,690,0464.75%15,328,013,009.605.13الريا�ض	املالية

9%9193,6692.43%9405,994,7773.23%9,080,605,317.153.04	ال�شتثمار	كابيتال

10%10147,4621.85%10294,833,5662.35%6,566,219,002.002.20ال�شعودي	الهولندي	املالية

�شتثمار 11%11142,2241.79%11230,032,2541.83%5,185,584,726.051.74�شركة	البلد	للإ

12%1272,7770.91%12108,872,7430.87%3,328,008,034.001.11	فالكم	للخدمات	املالية

13%1337,6170.47%1358,448,4530.47%1,524,635,727.550.51	اأ�شول	املالية

15%1414,0190.18%1445,006,7310.36%1,209,477,269.300.41هريمي�ض	ال�شعودية

14%1614,4340.18%1527,395,7120.22%1,120,295,235.550.38	كريديت	�شوي�ض	العربية	ال�شعودية

18%159,0110.11%1630,153,0130.24%596,361,153.250.20جدوى	لل�شتثمار

وىل	جوجيت	للو�شاطة	املالية 16%1710,7850.14%1722,331,6210.18%528,300,742.050.18	الأ

20%206,2530.08%1810,449,7310.08%415,117,217.950.14�شعاع	كابيتال	

17%189,6610.12%1913,119,6900.10%377,310,683.900.13	رنا	لل�شتثمار

19%196,3740.08%2013,041,8460.10%355,803,781.550.12	بايونريز	ال�شعودية

وراق	املالية	 22%233,0460.04%215,651,1670.05%287,459,892.050.10	دويت�شه	للأ

مارات	خلدمات	ال�شتثمار 21%213,0800.04%227,249,2800.06%162,851,283.050.05	الإ

23%222,9630.04%235,916,9540.05%130,072,773.400.04جمموعة	التوفيق	املالية
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نرتنت( يونيو 2009م  اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق الإ

 ترتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة

الن�شبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيب الن�شبةكمية التداولت

الن�شبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيبالن�شبةال�شفقات

 الن�شبة 

عن طريق 

النرتنت

%383.26%819,30214.38%182.16%1,788,099,43822.49%183.18%42,721,551,944.8022.10اجلزيرة	كابيتال

هلي	كابيتال %179.27%1,013,03017.77%372.92%1,098,310,00013.82%274.65%27,274,435,611.5514.11الأ

%288.53%1,009,76417.72%280.09%1,105,624,30213.91%380.54%27,219,047,682.5014.08	�شامبا	كابيتال

%586.22%725,06812.72%482.06%1,019,708,51612.83%482.34%25,145,185,316.1013.01	فرن�شي	تداول

%463.52%816,73914.33%550.03%916,338,68711.53%550.87%22,059,041,914.0011.41�شركة	الراجحي	للخدمات	املالية

وراق	املالية %651.40%341,9666.00%640.30%615,890,6687.75%643.43%15,037,949,123.107.78�شاب	للأ

و�شط	لل�شتثمار	املايل 24%241,9870.02%243,773,8480.03%118,444,308.050.04�شركة	ال�شرق	الأ

25%251,5420.02%253,401,7700.03%101,341,788.550.03	املال	�شكيوريتيز

27%279660.01%261,789,9170.01%50,300,567.100.02	بيت	ال�شتثمار	العاملي	)ال�شعودية(

26%261,0770.01%272,470,8660.02%50,274,912.500.02	اأرباح	املالية

28%287710.01%281,030,1040.01%30,630,674.400.01	عودة	العربية	ال�شعودية

29%306150.01%29611,7370.00%17,862,347.800.01	وطن	لل�شتثمار

30%294130.01%30690,0700.01%15,075,348.550.01		�شركة	وثيقة	املالية

وراق	املالية 32%312060.00%31475,6500.00%12,034,989.000.00�شركة	امل�شتثمر	للأ

31%322140.00%32175,0120.00%8,782,501.100.00مورغان	�شتانلي	ال�شعودية

35%34220.00%3340,6600.00%2,354,141.000.00	و�شاطة	كابيتال

34%35920.00%3437,8480.00%1,524,064.550.00جمموعة	الدخيل	املالية

33%331010.00%3542,1920.00%1,026,070.850.00جمموعة	بي	ام	جي	املالية

298,571,585,858.30  12,553,092,632  7,960,516  

اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( يونيو 2009م 

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة
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%852.60%286,3375.02%750.01%499,022,4706.28%751.25%11,144,343,648.605.76العربي	لل�شتثمار

%757.66%311,4665.46%851.78%308,995,5673.89%852.45%8,039,632,154.154.16الريا�ض	املالية

%1039.92%77,3181.36%1031.56%128,151,2521.61%934.41%3,124,517,861.451.62ال�شتثمار	كابيتال

�شتثمار %970.80%100,6961.77%962.33%143,384,9311.80%1059.79%3,100,399,769.501.60�شركة	البلد	للإ

%1190.20%65,6471.15%1289.40%97,334,3341.22%1190.38%3,007,801,292.251.56فالكم	للخدمات	املالية

%1243.79%64,5781.13%1136.50%107,628,9401.35%1237.04%2,431,832,650.201.26ال�شعودي	الهولندي	املالية

%1397.05%36,5090.64%1396.21%56,231,6520.71%1396.44%1,470,333,870.950.76	اأ�شول	املالية

%1496.43%10,4000.18%1497.81%21,842,6980.27%1497.10%512,976,209.100.27الوىل	جوجيت	للو�شاطة	املالية

%1648.39%4,3600.08%1557.38%17,300,6160.22%1551.70%308,294,275.600.16جدوى	لل�شتثمار

%1568.22%6,5910.12%1670.58%9,259,8520.12%1669.14%260,882,693.700.13رنا	لل�شتثمار

%1741.60%2,6010.05%1927.10%2,831,6710.04%1726.87%111,546,363.000.06�شعاع	كابيتال

%1886.26%2,5560.04%1785.71%5,071,6000.06%1885.00%110,560,434.250.06جمموعة	التوفيق	املالية

و�شط	لل�شتثمار	 �شركة	ال�شرق	الأ

املايل

88,090,614.650.05%1974.37%2,928,4560.04%1877.60%1,2490.02%1962.86%

%227.77%4950.01%216.98%910,0210.01%2016.51%58,754,863.850.03بايونريز	ال�شعودية	

%206.17%8900.02%208.23%2,254,7360.03%213.78%42,302,822.450.02كريديت	�شوي�ض	العربية	ال�شعودية

%2518.55%2860.01%2224.29%826,3510.01%2227.44%27,804,408.900.01املال	�شكيوريتيز

%2486.68%3580.01%2391.27%629,8210.01%2386.48%13,037,428.850.01�شركة	وثيقة	املالية

%2373.33%4510.01%2474.01%452,7190.01%2471.19%12,716,326.500.01وطن	لل�شتثمار

%214.57%6400.01%250.93%418,5390.01%251.04%12,529,480.050.01هريمي�ض	ال�شعودية

%2676.09%700.00%2648.60%18,3930.00%2640.70%620,250.550.00جمموعة	الدخيل	املالية

193,336,189,010.60   7,949,466,230   5,699,367   

نرتنت( يونيو 2009م  اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق الإ

 ترتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة

الن�شبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيب الن�شبةكمية التداولت

الن�شبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيبالن�شبةال�شفقات

 الن�شبة 

عن طريق 

النرتنت
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�شهم	 للأ جــمــالــيــة	 الإ الــقــيــمــة	 بلغت	

ال�شعودية	 املــالــيــة	 الــ�ــشــوق	 يف	 ــة	 ــداول املــت

خلل	�شهر	يونيو	2009م			149.28مليار	

عن	 	)%30.2( قـــدره	 بانخفا�ض	 ريـــال،	

تداولت	�شهر	مايو	من	العام	2009،	والتي	

من	 نفذت	 ريـــال،	 مليار	 	194.40 كانت	

بلغت	 حيث	 	، �شفقة	 مليون	 خـــلل3.98	

اأي	 ريــال	 138.45مليار	 فــراد	 الأ مبيعات	

عمليات	 جميع	 مــن	 	)%92.7( بن�شبة	

بلغت			 فقد	 الــ�ــشــراء	 عمليات	 اأمـــا	 ال�شوق	

اأي	بن�شبة	)%91.7(	 136.94مليار	ريال	

بلغت	 ال�شوق.بينما	 عمليات	 جميع	 مــن	

2.79مليار	 ال�شعودية	 ال�شركات	 مبيعات	

)%1.87(اأمـــا	 ن�شبته	 ت�شكل	 ما	 اأي	 ريــال	

مليار	 	4.57 بلغت	 فقد	 ال�شراء	 عمليات	

ريال	اأي	ما	ن�شبيه	)3.06%(.	اأما	بالن�شبة	

اإجمايل	 بلغ	 فقد	 ال�شتثمارية	 لل�شناديق	

ن�شبته	 ما	 اأي	 ريال	 مليار	 	1.74 مبيعاتها	

بلغت	 فقد	 ال�شراء	 عمليات	 )1.2%(اأمـــا	

ن�شبته	 ت�شكل	 مــا	 اأي	 ريـــال	 مليار	 	1.80

)1.2%(	يف	حني	بلغت	مبيعات	امل�شتثمرين	

بن�شبة	 اأي	 ريــال	 مليار	 	2.43 اخلليجيني	

)1.6%(	اأما	للم�شرتيات	فقد	بلغت	2.24 

مليار	ريال	اأي	ما	ن�شبته	)1.5%(	وقد	بلغت	

مبيعات	امل�شتثمرين	العرب	املقيمني	)الغري	

خليجيني(	2.56	مليار	ريال	اأي	ما	ت�شكل	

ن�شبته	)1.7%(	يف	حني	بلغت	م�شرتياتهم	

	)%1.7( بن�شبة	 اأي	 ريــال	 مليار	 	2.58

بلغت	 فقد	 املقيمني	 جانب	 الأ مبيعات	 اأما	

298.5مليون	ريال	اأي	ما	ن�شبته	)%0.2(	

وقد	بلغت	م�شرتياتهم	266.8	مليون	ريال	

جانب	 اأي	ما	ن�شبته	)0.2%(	اأما	مبيعات	الأ

عرب	اتفاقيات	املبادلة	فقد	بلغت	986.62 

اأما	 	)%0.66( ن�شبته	 ما	 اأي	 ريال	 مليون	

ريال	 867.1مليون	 بلغت	 فقد	 امل�شرتيات	

وهو	ما	ت�شكل	ن�شبته)%0.58(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – يونيو 2009

اإح�شائية التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ونوع امل�شتثمر ل�شهر يونيو 2009م

�شهم املتداولة  الن�شبة   ت�شنيف اجلن�شية  نوع امل�شتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�شبة  عدد ال�شفقات  الن�شبة  قيمة الأ

92.7%  138,459,509,796.15 94.5% 3,760,446 93.9% 5,894,816,491  بيع 

	فرد	

	ال�شعوديني	

91.7%  136,943,058,730.75 93.1% 3,707,412 92.9% 5,830,885,180 	�شراء	

1.87%  2,790,784,140.50 1.10% 43,600 1.70%  106,842,333  بيع 

	�شركة	

3.06%  4,571,653,093.15 2.16% 85,851 2.71%  170,258,099 	�شراء	

1.2% 1744309962.95 0.60% 23,722 0.80% 53,050,890  بيع 

	�شندوق	ا�شتثماري	

1.2% 1804668299.00 0.60% 22,279 0.90% 54,636,991 	�شراء	

1.6% 2438700942.20 0.80% 33,790 1.3% 81,967,553  بيع 

	اخلليجيني	

1.5% 2244420929.60 0.80% 31,943 1.2% 76,928,990 	�شراء	

1.7% 2567297837.35 2.7% 107,202 1.6% 101,352,477  بيع 

	العرب	املقيمون	)		غري	اخلليجيني(						

1.7% 2588054300.35 3.0% 120,311 1.6% 102,865,657 	�شراء	

0.20% 298561840.00 0.30% 11,312 0.20% 10,701,893  بيع 

جانب	املقيمون	)	غري	العرب	واخلليجيني(	 			الأ

0.20% 266817737.30 0.30% 12,190 0.20% 9,933,522 	�شراء	

0.66% 986,628,410 0.00% 186 0.44% 27,814,679  بيع 

جانب	)	عرب	اتفاقيات	املبادلة	(	 		الأ

0.58% 867,119,839 0.01% 272 0.49% 31,037,877 	�شراء	

100.0%  149,285,792,929.15 100.0% 3,980,258 100.0% 6,276,546,316 اإجماليات	البيع

100.0%  149,285,792,929.15 100.0% 3,980,258 100.0% 6,276,546,316 اإجماليات	ال�شراء
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	- العاملي	 ال�شتثمار	 بيت	 �شركة	 ان�شمت	 	-

املالية	 ال�شوق	 يف	 عامل	 كع�شو	 	 ال�شعودية	

خدمات	 لتقدمي	 )تداول(	 ال�شعودية	

 2009/01/27 بتاريخ	 املالية،	 الو�شاطة	

م.	

كع�شو	 كابيتال	 و�شاطة	 �شركة	 ان�شمت	 	-

عامل	يف	ال�شوق	املالية	ال�شعودية	)تداول(	

بتاريخ	 املالية،	 الو�شاطة	 خدمات	 لتقدمي	

2009/02/07	م.	

-	ان�شمت	جمموعة	بى	ام	جى	املالية	كع�شو	

عامل	يف	ال�شوق	املالية	ال�شعودية	)تداول(	

بتاريخ	 املالية،	 الو�شاطة	 خدمات	 لتقدمي	

2009/02/17	م.	

عامل	 كع�شو	 املالية	 اأرباح	 �شركة	 ان�شمت	 	-

)تداول(	 ال�شعودية	 املالية	 ال�شوق	 يف	

بتاريخ	 املالية،	 الو�شاطة	 خدمات	 لتقدمي	

2009/03/22	م.	

ال�شعودية	 �شتانلي	 مورغان	 �شركة	 ان�شمت	 	-

ال�شعودية	 املالية	 ال�شوق	 يف	 عامل	 كع�شو	

)تداول(	لتقدمي	خدمات	الو�شاطة	املالية،	

بتاريخ	2009/04/07	م.

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(

ول	2009	م	اأغلق	املوؤ�شر	 يف	نهاية	الن�شف	الأ

عند	 ـــداول(	 )ت ال�شعودية	 املالية	 لل�شوق	 الــعــام	

نقطة	منخف�شًا	3،755.86  م�شتوى	5،596.46	

الفرتة	 نف�ض	 باإغلق	 مقارنة	 	)%40.16( نقطة	

من	 املوؤ�شر	 داء	 لأ وبالن�شبة	 ال�شابق.	 العام	 من	

ــعــام	حــتــى	تــاريــخــه	فــقــد	حــقــق	عــائــدًا	 ــة	ال ــداي ب

نقطة(.	 	793.47( 	%16.52 قـــدره	 ايــجــابــيــًا	

خلل	 للموؤ�شر	 اإغـــلق	 نقطة	 اأعــلــى	 كانت	 وقــد	

م�شتوى		 عند	 م	 	2009/05/23 يــوم	 يف	 الــفــرتة	

6،100.85نقطة.	

امل�شدرة	 �شهم	 للأ ال�شوقية	 القيمة	 بلغت	

تريليون	 	1.07 م	 	2009 ول	 الأ الن�شف	 نهاية	 يف	

ريال	اأي	ما	يعادل	286.49	مليار	دولر	اأمريكي،	

عن	 	%.39.46 ن�شــــبته	 بلغت	 انخفا�شًا	 م�شجلة	

ول	من	العام	ال�شابق. نهاية	الن�شف	الأ

املتداولة	 �شهم	 للأ جمالية	 الإ القيمة	 بلغت	

مليار	 	80.057 م	 	2009 ول	 الأ الن�شف	 خــلل	

208.01	مليار	دولر	اأمريكي	 ريال	اأي	ما	يعادل	

وذلك	بانخفا�ض	بلغت	ن�شــــبته	39.38%	عن	نف�ض	

الفرتة	من	العام	ال�شابق.

�شهم	املتداولة	)معدلة(	 وبلغ	اإجمايل	عدد	الأ

مليار	 	38.07 م	 	2009 ول	 الأ الن�شف	 خــلل	

تداولها	 مت	 �شهم	 مليار	 	34.02 مقابل	 �شــــهم	

وذلك	 ال�شابق،	 العام	 من	 ول	 الأ الن�شف	 خلل	

بارتفاع	بلغت	ن�شــــبته	%11.90.

املنفذة	خلل	 ال�شفقات	 عدد	 اإجمايل	 اأما	 	

مليون	 	22.63 بلغ	 فقد	 م	 	2009 ول	 الأ الن�شف	

�شفقة	مقابـــل	31.25	مليون	�شفقة	مت	تنفيذها	

وذلك	 ال�شابق،	 العام	 من	 ول	 الأ الن�شف	 خلل	

بانخفا�ض	بلغت	ن�شــــبته	%27.59.

الن�شف	 التداول	خلل	 اأيام	 بلغ	عدد	 	-

خلل	 يومًا	 	130 مقابل	 يومًا	 	129 	،2009 ول	 الأ

ول	2008	م. الن�شف	الأ

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 780.05 مليار ريال و 22.63 
مليون صفقة تم تنفيذها خالل النصف األول 2009 م

ول 2009 م �شهم ح�شب القطاعات - الن�شف الأ  تداول الأ

   Sectoral Activities - First Half 2009

Sector
جماىل الن�شبة اإىل الإ �شهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�شبة اإىل الإ �شهم املتداولة جماىل الأ الن�شبة اإىل الإ ال�شفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.26% 87,867,908,199.65 14.55% 5,539,498,758.00 6.19% 1,399,848 امل�شارف	واخلدمات	املالية

Petrochemical Indust. 21.05% 164,194,547,702.95 16.51% 6,287,009,947.00 15.14% 3,426,439 ال�شناعات	البرتوكيماوية

Cement 0.91% 7,109,854,419.75 0.44% 166,384,175.00 0.96% 217,306 �شمنت الأ

Retail 4.51% 35,160,027,950.35 4.12% 1,567,258,826.00 5.90% 1,334,962 التجزئة

Energy & Utilities 0.63% 4,920,670,119.95 1.01% 384,571,203.00 0.60% 135,069 الطاقة	واملرافق	اخلدمية

Agri. & Food Indust. 8.01% 62,506,079,034.35 7.21% 2,746,782,386.00 10.49% 2,372,433 الزراعة	وال�شناعات	الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.82% 53,195,453,270.05 9.50% 3,615,322,688.00 5.88% 1,329,617 ت�شالت	وتقنية	املعلومات الإ

Insurance 13.86% 108,144,254,700.70 8.81% 3,352,590,891.00 20.20% 4,571,700 التاأمني

Multi-Investment 4.94% 38,516,308,917.85 7.98% 3,037,171,419.00 6.55% 1,482,811 �شركات	ال�شتثمار	املتعدد

Industrial Investment 8.79% 68,564,628,533.65 8.86% 3,372,087,204.00 8.87% 2,006,805 ال�شتثمار	ال�شناعي

Building & Construction 7.71% 60,103,557,508.25 5.67% 2,157,439,706.00 8.02% 1,814,144 الت�شييد	والبناء

Real Estate Development 5.78% 45,087,839,335.85 9.30% 3,540,237,208.00 5.05% 1,141,527 التطوير	العقاري

Transport 2.94% 22,964,888,439.10 3.95% 1,504,967,980.00 2.90% 656,854 النقل

Media & Publishing 1.15% 8,935,269,176.10 0.97% 368,706,940.00 1.27% 288,198 العلم	والن�شر

Hotel & Tourism 1.64% 12,779,324,981.95 1.14% 433,107,366.00 1.98% 449,097 الفنادق	وال�شياحة

Total 100.00% 780,050,612,290.50 100.00% 38,073,136,697.00 100.00% 22,626,810 الإجمايل
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 اأداء موؤ�شرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتى تاريخه  مايو - 2009 م يونيو - 2009 م

موؤ�شرات	القطاعات

YTD Change %  May - 2009 June - 2009

Banks & Financial Services 7.82% -8.08% 15,947.24 14,658.50 امل�شارف	واخلدمات	املالية

Petrochemical Industries 35.72% -6.18% 4,587.16 4,303.51 ال�شناعات	البرتوكيماوية

Cement 19.63% -1.25% 3,701.35 3,654.91 �شمنت الأ

Retail 15.98% 1.62% 4,260.54 4,329.39 التجزئة

Energy & Utilities 6.49% -4.20% 3,796.43 3,636.95 الطاقة	واملرافق	اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 11.30% -0.43% 4,315.29 4,296.81 الزراعة	وال�شناعات	الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 8.94% -3.41% 1,857.01 1,793.75 ت�شالت	وتقنية	املعلومات الإ

Insurance 72.45% 1.02% 1,040.66 1,051.31 التاأمني

Multi-Investment 19.25% -6.60% 2,620.68 2,447.74 �شركات	ال�شتثمار	املتعدد

Industrial Investment 27.65% -5.75% 4,455.68 4,199.32 ال�شتثمار	ال�شناعي

Building & Construction 8.00% 3.77% 4,080.51 4,234.36 الت�شييد	والبناء

Real Estate Development 12.28% 0.34% 3,596.73 3,608.99 التطوير	العقاري

Transport 12.10% -3.74% 3,435.46 3,307.10 النقل

Media & Publishing 22.19% -2.89% 2,244.55 2,179.60 العلم	والن�شر

Hotel & Tourism 48.41% -2.27% 6,054.06 5,916.67 الفنادق	وال�شياحة

ول 2008 م ول 2009 م مع  الن�شف الأ                                                   مقارنة معلومات التداول الن�شف الأ

Comparing Trading Statistics 1st Half 2009 with 1st Half 2008

Trading Information
ن�شبة التغري ول 2008  الن�شف الأ ول 2009  الن�شف الأ  June  يونيو  May مايو  April  ابريل ول 2009  الربع الأ

معلومات التداول

% Change 1st Half - 2008 1st Half - 2009 2009 2009 2009 1st Q - 2009

Transactions -27.59% 31,249,040 22,626,810 3,980,258 4,824,754 3,786,640 10,035,158 عدد	ال�شفقات	املنفذة

 Shares Traded 11.90% 34,023,831,745 38,073,136,697 6,276,594,051 8,591,043,647 6,519,224,341 16,686,274,658 �شهم	املتداولة    عدد	الأ

Value Traded (SR) -39.38% 1,286,868,478,087 780,050,612,290.50 149,285,792,929.15 194,405,835,678.80 131,670,768,749.40 304,688,214,933.15 �شهم	املتداولة	)ريال( قيمة	الأ

Number of Trading Days _ 130 129 22 22 21 64     عدد	اأيام	التداول  

Daily Average of 
Transactions

-27.03% 240,377 175,402 180,921 219,307 180,316 156,799
 املتو�شط	اليومي	لعدد	ال�شفقات

املنفذة

 Daily Average of Shares 
Traded

12.77% 261,721,783 295,140,595 285,299,730 390,501,984 310,439,254 260,723,042 �شهم	املتداولة  املتو�شط	اليومي	للأ

Daily Average of Value 
(SR)

-38.91% 9,898,988,293 6,046,903,971 6,785,717,860 8,836,628,895 6,270,036,607 4,760,753,358
�شهم  املتو�شط	اليومي	لقيمة	الأ

املتداولة	)ريال(

Market Capitalization 
(SR biln)

-39.46% 1,774.53 1,074.34 1,074.34 1,130.97 1,058.12 884.19
�شهم	امل�شدرة  القيمه	ال�شوقيه	للأ

  )مليار	ريال(

All Share Index (TASI) -40.16% 9,352.32 5,596.46 5,596.46 5,893.34 5,625.51 4,703.75  املوؤ�شر	العام		)نقطة) 
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ول 2009م �شهم ح�شب القطاعات - الن�شف الأ تداول الأ

كرث ارتفاعا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق يونيو 2009 م مع مايو 2009 م( ال�شركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of June 2009 with May 2009)

Company
ن�شبة التغري

31/05/2009 30/06/2009 ال�شركة

Change %

* Weqaya Takaful 182.00% 10.00 28.20 وقاية	للتكافل	*

Ceramic 34.85% 99.00 133.50 اخلزف

A.Othaim Market 31.40% 44.90 59.00 اأ�شواق		العثيم	

Fitaihi Group 29.41% 17.00 22.00 جمموعة	فتيحي

MEDGULF 28.70% 22.30 28.70 ميدغلف	للتاأمني

* Listed during the month (June  2009)     *	اأدرجت	خلل	ال�شهر	)	يونيو2009	م(	

كرث انخفا�شا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق يونيو 2009 م مع مايو 2009 م( ال�شركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of June 2009 with May 2009)

Company
ن�شبة التغري

31/05/2009 30/06/2009 ال�شركة

Change %

Saudi Export -19.96% 47.60 38.10 الصادرات

Sahara Petrochemical -19.80% 25.00 20.05 الصحراء للبتروكيماويات

Saudi Investment -19.03% 21.55 17.45 استثمار

Qassim Agriculture -17.21% 12.20 10.10 القصيم الزراعية

SAMBA -15.21% 49.30 41.80 سامبا

Sectoral Activities - First Half 2009
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ول 2009 م كرث ن�شاًطا - الن�شف الأ ال�شركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - 1st Half 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�شفقات 

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع  ال�شهم املتداولة

ال�شركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 12.64% 86.91% 4,814,258,414 الإمناء

Emaar E.C 6.45% 39.06% 2,455,463,298 	اإعمار

ZAIN KSA 6.32% 66.57% 2,406,677,491 زين	ال�شعودية

MA’ADEN 5.15% 58.17% 1,961,423,390 معادن

SABIC 4.34% 26.27% 1,651,796,607 �شابك

ول 2009 م كرث ن�شاًطا - الن�شف الأ ال�شركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - 1st Half 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�شفقات 

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع عدد ال�شفقات 

ال�شركة

% To Market % To Sector Transactions

SABIC 5.06% 33.38% 1,143,818 �شابك

Alinma 3.60% 58.20% 814,769 الإمناء

ZAIN KSA 2.64% 44.88% 596,786 زين	ال�شعودية

MA’ADEN 2.51% 28.29% 567,652 معادن

Emaar E.C 2.50% 49.51% 565,163 	اإعمار

ول 2009 م كرث ن�شاًطا - الن�شف الأ ال�شركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - 1st Half 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�شفقات 

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة ال�شهم املتداولة

ال�شركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 11.00% 52.24% 85,773,877,260.70 �شابك

Alinma 7.48% 66.36% 58,312,201,886.95 الإمناء

ZAIN KSA 3.55% 52.05% 27,686,240,964.35 زين	ال�شعودية

MA’ADEN 3.30% 37.60% 25,778,808,173.60 معادن

Emaar E.C 3.06% 52.98% 23,889,587,182.65 	اإعمار

Point
�شهم جميع ال�شركات - يونيو 2009م Tadawul All Share Index (TASI) - June 2009موؤ�شر تداول لأ
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   FINANCIAL INDICATORS - 30/06/2009                                            املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 30/06/2009 م   

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued 
Shares (mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

غالق �شعر الإ القيمة الدفرتية
ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�شوقية 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 24.55 16.90 1.45 1.59 15.41 1,500.000 36,825.00 25,347.34 2,389.11 الريا�ض

AlJazira 19.90 15.76 1.26 0.57 34.87 300.000 5,970.00 4,729.24 171.22 اجلزيرة

Saudi Investment 17.45 15.36 1.14 1.10 15.84 450.000 7,852.50 6,913.13 495.65 ا�شتثمار

Saudi Hollandi 36.70 17.52 2.09 3.71 9.90 330.750 12,138.53 5,794.14 1,225.78 ال�شعودي	الهولندي

Saudi Fransi 40.30 20.71 1.95 3.89 10.36 723.214 29,145.54 14,977.01 2,813.25 ال�شعودي	الفرن�شي

SABB 45.70 16.64 2.75 3.90 11.73 750.000 34,275.00 12,482.28 2,922.96 �شـاب

Arab National 38.90 19.24 2.02 3.86 10.08 650.000 25,285.00 12,508.85 2,508.77 العربي	الوطني

SAMBA 41.80 21.45 1.95 5.03 8.32 900.000 37,620.00 19,302.43 4,524.33 �شامبا

Al Rajhi 62.75 17.05 3.68 4.44 14.14 1,500.000 94,125.00 25,580.33 6,654.44 الراجحي

AL Bilad 25.90 10.81 2.40 0.32 80.44 300.000 7,770.00 3,244.11 96.59 البلد

Alinma 13.15 10.33 1.27 0.27 48.01 1,500.000 19,725.00 15,499.36 410.86 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

  16.44 2.12 2.72 12.83 8,903.964 310,731.56 146,378.22 24,212.96
اإجمايل	قطاع	امل�شارف	

واخلدمات	املالية

CHEMANOL 15.15 11.57 1.31 0.32 46.72 120.600 1,827.09 1,394.91 39.11 كيمانول

SABIC 62.75 33.99 1.85 4.71 13.33 3,000.000 188,250.00 101,958.57 14,124.06 �شابك

SAFCO 113.50 27.40 4.14 16.32 6.95 250.000 28,375.00 6,849.78 4,080.99 �شافكو

Industrialization 19.10 15.90 1.20 0.94 20.41 460.685 8,799.08 7,323.40 431.03 الت�شنيع

Alujain 20.15 7.40 2.72 -0.88 (M)  (س) 69.200 1,394.38 512.27 -60.91 اللجني

Nama Chemicals 11.50 11.93 0.96 -0.26 (M)  (س) 128.520 1,477.98 1,533.14 -32.93 مناء	للكيماويات

SIIG 18.85 11.44 1.65 -0.29 (M)  (س) 450.000 8,482.50 5,146.17 -129.87 املجموعة	ال�شعودية

Sahara Petrochemical 20.05 11.25 1.78 -0.25 (M)  (س) 187.500 3,759.38 2,109.96 -46.83 ال�شحراء	للبرتوكيماويات

YANSAB 26.70 10.11 2.64 -0.05 (M)  (س) 562.500 15,018.75 5,688.69 -26.95 ين�شاب

Sipchem 18.80 17.71 1.06 1.00 18.74 333.333 6,266.67 5,903.52 334.36 �شبكيم	العاملية

APPC 26.00 11.73 2.22 1.790 14.52 141.375 3,675.75 1,658.72 253.07 املتقدمة

Saudi Kayan 13.75 10.33 1.33 0.05 296.04 1,500.000 20,625.00 15,487.82 69.67 كيان	ال�شعودية

Petro Rabigh 28.20 10.54 2.67 -1.37 (M)  (س) 876.000 24,703.20 9,235.15 -1,202.82 برتو	رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

  20.40 1.90 2.21 13.44 8,079.713 312,654.77 164,802.10 17,831.98
اإجمايل	قطاع	ال�شناعات	

البرتوكيماوية

Arab Cement 45.00 27.88 1.61 3.87 11.61 80.000 3,600.00 2,230.75 309.99 ال�شمنت	العربية

Yamamah Cement 40.00 20.04 2.00 4.00 10.01 135.000 5,400.00 2,705.46 539.40 ا�شمنت	اليمامة

Saudi Cement 57.00 25.89 2.20 5.88 9.69 102.000 5,814.00 2,640.51 600.03 ا�شمنت	ال�شعوديه
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Qassim Cement 117.00 41.65 2.81 11.08 10.56 45.000 5,265.00 1,874.32 498.72 ا�شمنت	الق�شيم

Southern Cement 61.50 16.28 3.78 5.40 11.38 140.000 8,610.00 2,279.80 756.61 ا�شمنت	اجلنوبيه

Yanbu Cement 48.10 19.86 2.42 5.17 9.30 105.000 5,050.50 2,085.64 543.15 ا�شمنت	ينبع

Eastern Cement 44.40 20.05 2.21 4.37 10.15 86.000 3,818.40 1,724.20 376.15 ا�شمنت	ال�شرقية

Tabuk Cement 21.45 11.98 1.79 1.55 13.82 90.000 1,930.50 1,077.96 139.68 ا�شمنت	تبوك

Total Cement Sector   21.22 2.38 4.81 10.49 783.000 39,488.40 16,618.64 3,763.73 �شمنت اإجمايل	قطاع	الأ

A. Othaim Market 59.00 14.02 4.21 2.45 24.08 22.500 1,327.50 315.43 55.12 ا�شواق	ع	العثيم

SASCO 14.65 9.35 1.57 0.85 17.33 45.000 659.25 420.55 38.05 خدمات	ال�شيارات

Thim’ar 42.20 7.85 5.38 -0.83 (M)  (س) 10.000 422.00 78.47 -8.27 ثمار

Fitaihi Group 22.00 11.66 1.89 0.33 67.40 50.000 1,100.00 582.99 16.32 جمموعة	فتيحي

Jarir 131.50 16.48 7.98 8.58 15.33 40.000 5,260.00 659.32 343.11 جرير

Aldrees 29.10 11.65 2.50 2.17 13.41 25.000 727.50 291.37 54.26 الدري�ض

AlHokair 27.30 12.33 2.21 2.89 9.44 70.000 1,911.00 862.85 202.36 	احلكري	

Alkhaleej Trng 47.30 13.53 3.50 2.76 17.13 15.000 709.50 202.99 41.41 اخلليج	للتدريب

Total Retail Sector   12.30 3.55 2.68 15.58 277.500 12,116.75 3,413.97 742.36 اإجمايل	قطاع	التجزئة

Gas & Industrialization 22.55 11.51 1.96 1.76 12.82 75.000 1,691.25 863.17 131.97 الغاز	والت�شنيع

Saudi Electricity 9.55 11.47 0.83 0.26 37.02 4,166.594 39,790.97 47,781.59 1,074.74 كهرباء	ال�شعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

  11.47 0.85 0.28 34.38 4,241.594 41,482.22 48,644.76 1,206.71
اإجمايل	قطاع	الطاقة	واملرافق	

اخلدمية

SAVOLA Group 22.25 12.95 1.72 0.29 77.03 500.000 11,125.00 6,475.46 144.43 جمموعة	�شافول

Food 21.90 8.64 2.53 0.70 31.20 20.000 438.00 172.85 14.04 الغذائية

SADAFCO 34.10 15.47 2.20 0.87 39.02 32.500 1,108.25 502.63 28.40 	�شدافكو

Almarai 155.75 31.34 4.97 8.67 17.96 109.000 16,976.75 3,415.72 945.44 املراعي

Anaam Holding 41.00 10.72 3.82 -0.12 (M)  (س) 10.900 446.90 116.87 -1.27 اأنعام	القاب�شة

H B  33.60 15.86 2.12 1.40 24.07 28.571 960.00 453.11 39.89 حلواين	اإخوان

NADEC 39.40 16.82 2.34 1.17 33.68 60.000 2,364.00 1,009.37 70.20 نادك

Qassim Agriculture 10.10 8.00 1.26 0.00 (M)  (س) 50.000 505.00 400.04 -0.15 الق�شيم	الزراعيه

Hail Agriculture 29.10 16.66 1.75 1.90 15.35 30.000 873.00 499.78 56.87 حائل	الزراعيه

Tabuk Agriculture 27.50 19.29 1.43 0.72 38.27 20.000 550.00 385.70 14.37 تبوك	الزراعيه

Saudi Fisheries 50.50 8.02 6.30 -1.21 (M)  (س) 20.000 1,010.00 160.37 -24.17 �شماك الأ

Sharqiya Dev Co 53.25 13.89 3.83 -1.11 (M)  (س) 7.500 399.38 104.14 -8.34 ال�شرقية	للتنمية
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Jouff Agriculture 28.20 24.30 1.16 3.03 9.32 20.000 564.00 486.02 60.53 اجلوف	الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 - 	بي�شة	الزراعيه	

Jazan Development 11.95 12.90 0.93 0.30 40.24 50.000 597.50 644.93 14.85 جازان	للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

  15.45 2.57 1.41 25.60 963.471 38,266.53 14,883.48 1,355.09
اإجمايل	قطاع	الزراعة	

وال�شناعات	الغذائية

STC 51.50 18.70 2.75 5.25 9.80 2,000.000 103,000.00 37,390.22 10,505.54 الت�شالت

Etihad Etisalat 35.10 13.87 2.53 3.21 10.94 700.000 24,570.00 9,709.47 2,245.93 احتاد	ات�شالت

Zain KSA 11.75 7.83 1.50 - - 1,400.000 16,450.00 10,956.46 - زين	ال�شعودية	

Atheeb Telecom 17.30 10.00 1.73 - - 100.000 1,730.00 1,000.00 - عذيب	للت�شالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

  14.06 2.47 3.04 10.00 4,200.000 145,750.00 59,056.15 12,751.47
اإجمايل	قطاع	الت�شالت	وتقنية	

املعلومات

Tawuniya 44.20 19.74 2.24 1.39 31.76 50.000 2,210.00 986.84 69.58 التعاونية

Malath Insurance 30.30 7.87 3.85 -1.08 (M)  (س) 30.000 909.00 235.99 -32.52 ملذ	للتاأمني

MEDGULF 28.70 9.83 2.92 -0.06 (M)  (س) 80.000 2,296.00 786.49 -5.03 ميدغلف	للتاأمني

ALLIANZE SF 89.75 6.25 14.37 -1.37 (M)  (س) 10.000 897.50 62.47 -13.70 األيانز	اإ�ض	اإف

SALAMA 63.50 6.31 10.06 -3.04 (M)  (س) 10.000 635.00 63.11 -30.35 �شلمة

Walaa Insurance 29.00 8.88 3.26 -0.20 (M)  (س) 20.000 580.00 177.69 -4.04 ولء	للتاأمني

Arabian Shield 27.80 9.83 2.83 0.01 2059.26 20.000 556.00 196.63 0.27 الدرع	العربي

SABB Takaful 106.25 4.54 23.38 -0.48 (M)  (س) 10.000 1,062.50 45.44 -4.83 �شاب	تكافل

SANAD 30.20 8.46 3.57 -1.00 (M)  (س) 20.000 604.00 169.21 -20.07 �شند

SAICO 68.50 8.77 7.81 -0.51 (M)  (س) 10.000 685.00 87.70 -5.12 �شايكو

Saudi Indian 57.50 7.43 7.74 -1.16 (M)  (س) 10.000 575.00 74.27 -11.62 ال�شعودية	الهندية

Gulf Union  25.30 8.82 2.87 0.05 463.83 22.000 556.60 194.06 1.20 اإحتاد	اخلليج

ATC 166.00 8.23 20.18 -0.93 (M)  (س) 10.000 1,660.00 82.25 -9.27 هلي	للتكافل الأ

Al - Ahlia 56.25 7.90 7.12 -0.87 (M)  (س) 10.000 562.50 78.95 -8.67 هلية الأ

ACIG 63.75 6.39 9.98 -2.52 (M)  (س) 10.000 637.50 63.86 -25.22 اأ�شيج

AICC 28.10 8.40 3.35 - - 20.000 562.00 167.96 - التاأمني	العربية

Trade Union 23.70 9.89 2.40 -2.02 (M)  (س) 25.000 592.50 247.30 -1.08 الحتاد	التجاري

Sagr Insurnce 49.30 10.16 4.85 0.31 161.37 20.000 986.00 203.18 6.11 ال�شقر	للتاأمني

U C A 28.30 9.52 2.97 - - 20.000 566.00 190.32 - املتحدة	للتاأمني

Saudi Re 11.70 10.26 1.14 0.20 60.00 100.000 1,170.00 1,025.63 19.50 اإعادة

   FINANCIAL INDICATORS - 30/06/2009                                            املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 30/06/2009 م   

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued 
Shares (mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

غالق �شعر الإ القيمة الدفرتية
ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�شوقية 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(



63العدد 33 - يوليو 2009تداول62 تداول العدد 33 - يوليو 2009 63العدد 33 - يوليو 2009تداول62 تداول العدد 33 - يوليو 2009

Bupa Arabia 20.40 9.75 2.09 0.01 1700.00 40.000 816.00 389.80 0.48 بوبا	العربية

Weqaya Takaful 28.20 10.00 2.82 - - 20.000 564.00 200.00 - وقاية	للتكافل

Total Insurance Sector   10.10 3.44 -0.13 64.80 567.000 19,683.10 5,729.15 -74.38 اإجمايل	قطاع	التاأمني

SARCO 51.75 16.29 3.18 0.47 110.42 15.000 776.25 244.34 7.03 	امل�شايف	

Saudi Advanced 13.10 16.72 0.78 0.50 26.09 43.200 565.92 722.25 21.69 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.70 7.96 1.47 -0.28 (M)  (س) 49.000 573.30 389.91 -13.80 الح�شاء	للتنميه

SISCO 12.80 10.62 1.20 -0.34 (M)  (س) 68.000 870.40 722.34 -23.26 �شي�شكو

Assir 14.75 18.28 0.81 -2.70 (M)  (س) 126.389 1,864.24 2,310.66 -341.13 ع�شري

Al Baha 22.15 6.89 3.22 -0.44 (M)  (س) 15.000 332.25 103.29 -6.60 الباحة

Kingdom 4.85 3.05 1.59 -4.79 (M)  (س) 6,300.000 30,555.00 19,201.16 -30,164.81 اململكة

Total Multi-Investment Sector   3.58 1.50 -4.61 46.73 6,616.589 35,537.36 23,693.95 -30,520.88 اإجمايل	قطاع	�شركات	ال�شتثمار	املتعدد

BCI 37.60 14.43 2.61 2.09 17.98 22.000 827.20 317.51 46.01 بى	�شى	اآى

MA’ADEN 15.10 17.52 0.86 0.20 76.51 925.000 13,967.50 16,205.98 182.56 معادن

Astra Indust 31.70 19.97 1.59 2.25 14.10 74.118 2,349.53 1,480.38 166.59 اأ�شرتا	ال�شناعية

Pharmaceutical 34.00 24.13 1.41 2.17 15.69 60.000 2,040.00 1,447.95 130.05 الدوائية

Glass 33.20 17.84 1.86 2.52 13.18 25.000 830.00 446.12 62.97 زجاج

FIPCO 54.50 16.56 3.29 2.96 18.41 6.875 374.69 113.86 20.35 فيبكو

Maadaniyah 27.90 13.34 2.09 0.94 29.76 25.556 713.02 341.03 23.96 معدنية

Saudi Chemical 27.90 18.40 1.52 3.73 7.49 63.240 1,764.40 1,163.90 235.57 الكيميائيه	ال�شعوديه

SPM 56.25 15.64 3.60 2.83 19.88 30.000 1,687.50 469.29 84.87 �شناعة	الورق

AlAbdullatif 42.50 15.27 2.78 2.16 19.65 81.250 3,453.13 1,240.83 175.77 العبداللطيف

Saudi Export 38.10 9.72 3.92 0.90 42.29 10.800 411.48 104.94 9.73 ال�شادرات

Total Industrial Investment 
Sector

  17.62 1.22 0.86 24.96 1,323.839 28,418.44 23,331.79 1,138.43
اإجمايل	قطاع	ال�شتثمار	

ال�شناعي

MMG 31.50 15.26 2.06 3.76 8.38 125.000 3,937.50 1,907.27 470.03 جمموعة	املعجل

Ceramic 133.50 28.07 4.76 7.23 18.47 25.000 3,337.50 701.71 180.66 اخلزف

Gypsum 48.40 15.38 3.15 3.56 13.61 31.667 1,532.67 487.08 112.61 اجلب�ض

Cables 27.90 14.45 1.93 2.78 10.04 76.000 2,120.40 1,098.01 211.12 الكابلت

Saudi Industrial 10.05 6.14 1.64 -0.16 (M)  (س) 40.000 402.00 245.65 -6.21 �شدق

Amiantit 22.05 12.98 1.70 2.06 10.72 115.500 2,546.78 1,498.87 237.64 اميانتيت

Pipes 35.60 22.77 1.56 2.70 13.20 31.500 1,121.40 717.39 84.95 اأنابيب
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
(1st Q 2009 as recent).

ال�شركات	التي	مل	ُتعلن	�شايف	الدخل،	وال�شركات	اخلا�شرة	)اآخر	اأربعة	اأرباع(،

غري	م�شمولة	يف	ح�شاب	ن�شبة	ال�شعر	للعائد	للقطاعات	ولل�شوق.

خر	اأربعة	اأرباع	 ن	ال�شركة	�شجلت	خ�شائر	وفقًا	للبيانات	املالية	لآ �ض	:املوؤ�شر	�شالب	لأ

ول	2009	م(. )تنتهي	يف	الربع	الأ

Zamil Industrial 60.25 22.43 2.69 5.05 11.93 45.000 2,711.25 1,009.23 227.25 الزامل	لل�شناعة

AL Babtain 41.10 12.34 3.33 2.93 14.03 40.500 1,664.55 499.82 118.67 البابطني

SVCP 44.60 12.32 3.62 2.79 15.99 15.000 669.00 184.77 41.84 الفخارية

MESC 42.20 14.98 2.82 1.53 27.60 40.000 1,688.00 599.10 61.15 م�شك

Red Sea 67.00 24.74 2.71 7.29 9.19 30.000 2,010.00 742.26 218.80 حمر البحر	الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

  15.75 2.45 3.18 11.88 615.167 23,741.04 9,691.16 1,958.51 اإجمايل	قطاع	الت�شييد	والبناء

Real Estate 23.95 25.85 0.93 1.19 20.16 120.000 2,874.00 3,102.48 142.56 العقارية

Taiba 17.70 19.40 0.91 0.83 21.25 150.000 2,655.00 2,909.41 124.96 طيبة	لل�شتثمار

Makkah 28.20 24.02 1.17 1.35 20.94 164.816 4,647.82 3,958.53 221.97 	مكة	للن�شاء	

Arriyadh Development 12.45 13.76 0.90 0.83 14.96 100.000 1,245.00 1,376.04 83.24 التعمري

Emaar E .C 10.45 9.56 1.09 -0.39 (M)  (س) 850.000 8,882.50 8,128.20 -335.08 اإعمار

Jabal Omar 18.90 9.92 1.91 -0.03 (M)  (س) 671.400 12,689.46 6,657.35 -18.03 جبل	عمر

Dar Al Arkan 26.60 16.89 1.57 3.15 8.46 720.000 19,152.00 12,161.01 2,264.73 ركان دار	الأ

Total Real Estate 
development Sector

  13.79 1.36 0.89 10.78 2,776.216 52,145.78 38,293.02 2,484.35 اإجمايل	قطاع	التطوير	العقاري

Shipping 17.10 15.13 1.13 2.28 7.50 315.000 5,386.50 4,765.99 718.25 النقل	البحري

SAPTCO 8.45 11.21 0.75 0.21 39.96 125.000 1,056.25 1,401.55 26.43 النقل	اجلماعي

Mubarrad 22.85 9.14 2.50 0.58 39.74 18.000 411.30 164.57 10.35 مربد

Budget Saudi 53.50 20.50 2.61 4.63 11.55 18.300 979.05 375.13 84.76 بدجت	ال�شعودية

Total Transport Sector   14.08 1.17 1.76 9.33 476.300 7,833.10 6,707.24 839.79 اإجمايل	قطاع	النقل

Tihama 36.00 15.92 2.26 2.00 17.96 15.000 540.00 238.83 30.06 	تهامه	للعلن	

SRMG 31.10 15.41 2.02 2.34 13.31 80.000 2,488.00 1,232.54 186.95 بحاث	و	الت�شويق الأ

SPPC 17.00 11.96 1.42 2.19 7.75 60.000 1,020.00 717.57 131.60 طباعة	وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

  14.12 1.85 2.25 11.61 155.000 4,048.00 2,188.94 348.61 اإجمايل	قطاع	العلم	والن�شر

Hotels 29.80 18.70 1.59 1.81 16.48 69.006 2,056.38 1,290.28 124.79 الفنادق

Shams 37.80 7.17 5.27 0.06 650.29 10.150 383.67 72.76 0.59 �شم�ض

Total Hotel & Tourism Sector   17.22 1.79 1.58 19.46 79.156 2,440.05 1,363.04 125.38 اإجمايل	قطاع	الفنادق	وال�شياحة

Market   14.10 1.90 0.95 13.12 40,058.510 1,074,337.10 564,795.61 38,164.11 اجمايل	ال�شوق
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